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Kroužky pro umění, sport i jazyky

Se začátkem nového školního roku startuje i nabídka vol-
nočasových aktivit a kroužků. Výběr v dolním Poberouní je 
velmi pestrý. Některé řevnické tipy přinášíme níže.

Pestrou škálu sportovních oddílů pro děti i dospělé tradičně 
nabízí řevnický Sokol. Rozvrh platný od září 2022 najdete na 
webu https://sokolrevnice.cz.

Sportclub Řevnice nabízí osvědčenou Tenisovou školu 
a Školu sportů, která učí děti od 6 do 12 let základům různých 
sportů, zlepšuje jejich pohybový rozsah, rychlost i vytrvalost 
a vede je k fair play chování. Podrobnosti najdete na  
http://www.sportclubrevnice.cz.

Řevnickému Městečku se letos opět povedlo rozšířit nabídku 
kroužků. Kromě Keramiky pro děti a maminky s dětmi do 3 let 
se nyní otevírá i kurz Keramiky pro seniory a Kreativní dílna, do 
které může přijít kdokoliv, kdo bude mít čas a chuť tvořit (malo-
vat, šít, korálkovat, vyrábět). V úterý se v Městečku bude tančit 
s taneční skupinou Bonbónci z Černošic, která rozšiřuje své pů-
sobiště i do Řevnic. Středa patří cizím jazykům, v nabídce jsou 
kurzy angličtiny pro děti (s možností vyzvedávání dětí z družiny) 
i konverzace pro dospělé. Kromě angličtiny se v Městečku budete 
moci naučit mluvit španělsky a možná dokonce i čínsky, bude-li 
zájem. Čtvrtky rozhýbou ručičky a nožičky Hejblíkovic písničky 
a nově se otevře kroužek Malý chovatel s Gábinou z Chovatelské 
archy. Středečním a pátečním dopolednem pak provede mamin-
ky s nejmenšími dětmi do 2 let zkušená lektorka Mgr. Arnoštka 
Berousková. Většina kroužků začíná v polovině září. Více infor-
mací ke kroužkům naleznete na nasemestecko.cz. 

Své tréninky do Řevnic rozšířil atletický oddíl ASK Dipoli. 
Tréninky provozuje ve sportovním areálu za základní školou 
v pondělí a ve čtvrtek, a to pro mladší a starší atletické příprav-
ky a mladší žactvo. Tréninky podle pořadatele probíhají celo-
ročně venku, dokud nebude postavena nová sportovní hala. 
Trénovat se tak bude i za lehce nepříznivého počasí. V Řevni-
cích probíhají tréninky 1–2x týdně. Koncept je pojatý spíše jako 
kroužek – radost z pohybu, všestrannost, základy atletiky. 

Také největší škola taekwon-do v ČR začíná v Řevnicích 
novou sezónu, a to v řevnické Sokolovně. Taekwon-do je korej-
ské bojové umění vhodné pro všechny věkové kategorie, holky 
i kluky. Naučíte se praktickou sebeobranu, kopat i prát se. Dů-
raz je kladen i na morální hodnoty jako zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost a sebeovládání. Škola je vedena pod dozorem korej-
ského velmistra Hwang Ho Yonga. Nově se vyučují i další korej-
ská bojová umění jako taekkyon, gumdo a hoppae sool. Není 
potřeba nic platit – první měsíc je zkušební zdarma! Přihlaste se 
nejlépe v září nebo v říjnu. Zdarma získáte zkoušky na vyšší pá-
sek, chrániče nebo dobok. Bližší informace k tréninkům najdete 
brzy na webu tkd.cz.  

Pravděpodobně v pondělí se budou scházet malí hasiči. Ve-
doucí Kateřina Hořejší plánuje rozdělit kroužek na mladší (no-
váčky) a starší. e

Pavla Nováčková
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2  Aktuálně

Milostivé léto podruhé 
pomáhá z dluhů
Od 1. 9. do 30. 11. 2022 se opět vrací příležitost ukončit exe-
kuce na dluzích vůči veřejnoprávním institucím a vyváznout 
z dluhové pasti. Desítky tisíc dlužníků nabídku Milostivého 
léta využily již v první vlně od října 2021 do ledna 2022. Pro 
ty, kdo to nestihli, přichází nabídka podruhé, pravděpodob-
ně na dlouhou dobu již naposledy.

Díky Milostivému létu se lze snáze zbavit těch exekucí, u kte-
rých je věřitelem veřejnoprávní subjekt. Jde zejména o dluhy 
na zdravotním pojištění, regulačních poplatcích v krajských 
či městských nemocnicích, dluhy za jízdu načerno, za nájem 
v obecním bytě, vůči některým dodavatelům energií a nedoplat-
ky za odvoz odpadu. Během Milostivého léta stačí splatit pouze 
jistinu, tj. původní dluh, navýšený o správní poplatek ve výši 
1 500 korun + DPH. Veškeré další sankce (tzv. příslušenství 
dluhu), které většinou samotný dluh mnohonásobně přerostly, 
budou odpuštěny. 

Dlužníci se s žádostí o radu mohou obrátit na Poradnu pro 
lidi v tísni Arcidiecézní charity Praha. Základní informace 
o podmínkách Milostivého léta a pomoc při podání žádosti 
nabízí také organizace Člověk v tísni prostřednictvím on-line 
exekučního poradce na https://milostiveleto.cz/ nebo na 
dluhové telefonní lince 770 600 800.  

Milostivému létu by měly věnovat pozornost také obce. Ty 
získávají velkou šanci, že budou uhrazeny dlužné částky, které 
jsou mnohdy vzhledem k sociální situaci dlužníků dlouhodobě 
nevymahatelné. Ze zkušeností z předchozího kola Milostivého 
léta se ukázalo, že klíčové je přímé oslovení dlužníků a dobrá 
komunikace s nimi.  

Ke zdárnému průběhu Milostivého léta nemalou měrou při-
spívají i dárci, díky nimž pomáhající organizace mohou finanč-
ně podpořit lidi v sociální tísni, kteří nejsou schopni jednorázo-
vě splatit jistinu. Podpora je směřována k těm dlužníkům, kteří 
mají zodpovědný přístup ke splácení dluhu, jsou v tíživé životní 
situaci a Milostivé léto jim pomůže ukončit většinu exekucí. 
V první vlně takto Česká katolická charita pomohla ukončit 
113 exekucí v celkové výši přes 7 milionů korun. Člověk v tísni 
pomohl 245 dlužníkům ukončit téměř tisíc exekucí za více než 
100 milionů korun. 

Pomozte i vy konkrétním lidem osvobodit se z dluhové pasti 
a vést opět důstojný život. Darovat můžete na účet veřejné 
sbírky Arcidiecézní Charity Praha 749986/5500 s variabilním 
symbolem 4121, případně přes webové stránky https://praha.
charita.cz/ nebo https://milostiveleto.cz/ e

Blanka Klimešová, Farní charita Řevnice 
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s šestnácti obcemi vybudovali regionální svozovou společnost 
POBERO, svážející odpad od 27 000 obyvatel. Vybudovali jsme 
moderní sběrný dvůr, který obsluhuje území s více než 7000 oby-
vateli. Založili vodohospodářské družstvo společné pro tři obce. 
A v neposlední řadě společně čtyři obce spolupracují na moderni-
zaci spádového základního školství. 

S úctou Tomáš Smrčka

Radnicí zavedená pravidla 
pro výstavbu na území města 
je nutné nadále udržet 
Územní plán obecně nemůže stanovit v podrobnostech veškeré 
podmínky výstavby. Proto progresivní města využívají pro jednání 
s investory (ať menšími či většími) specifická pravidla a dohody 
uzavřené na jejich základě zajišťují smlouvami o rozvoji území 
(dříve označované jako plánovací smlouvy). 

Město musí být rozumným hospodářem a dbát na trvale udr-
žitelný rozvoj. Proto musí usilovat o zajištění toho, aby na jeho 
území nedocházelo k deficitům veřejné infrastruktury v souvis-
losti s novou výstavbou. Naše zastupitelstvo schválilo v roce 2020 
„Zásady pro výstavbu na území města Řevnice“. Zjednodušeně 
se jedná o pravidla pro jednání s investory, kterými jsme nastavili 
předvídatelné a rovnoprávné podmínky pro investory právě z hle-
diska městské infrastruktury a občanské vybavenosti. 

Vedle ekonomického přínosu, kdy každý stavebník přispívá na 
hlavní městskou infrastrukturu (vodní zdroje, školství, páteřní ko-
munikace aj.) podle velikosti své plánované stavby, pravidla dbají 
na to, aby nevznikala výstavba bez nutné infrastruktury a vybave-
nosti (např. nové domy přístupné po provizorních nebo nezpev-
něných cestách apod.). Tedy způsobem, který známe z minulosti: 
„provizorní“ panelová cesta v prodloužení ul. Na Vrážce,  ul. Arch. 
Weisse, některá výstavba v Tyršově a V Luhu apod. 

Aktuální souhrn investičních příspěvků od investorů (za 2 roky 
platnosti těchto nových pravidel) je ve výši 4 milionů Kč. To umož-
ňuje našemu městu další rozvoj a budování infrastruktury a vyba-
venosti, které by mělo jít ruku v ruce s novou výstavbou. Pokud by 
se tak nedělo, vznikal by další deficit snižující kvalitu bydlení (a to 
nejen novým stavebníkům, ale i stávajícím obyvatelům). 

Je ovšem mylné se domnívat, že tato pravidla a smlouvy o roz-
voji území podle nich uzavřené nahrazují povolení či schvalují 
výstavbu. To není pravdivá informace, veškerá výstavba podléhá 
i nadále běžnému správnímu projednání s dotčenými úřady 
a město je jejich účastníkem.  

Mezi další důležité instituce podporující kvalitní architekturu 
a urbanismus ve městě, které se radnici podařilo zavést, je funkce 
městské architektky. Kvalitně odvedená práce potvrdila důležitou 
roli MA při kultivaci nejen veřejného prostoru. Paní architektka 
se také stala důležitým partnerem při rozhodování samosprávy 
i úředníků. A v nedávné době městská rada schválila pravidla pro 
výstavbu oplocení pozemků na území města. 

Město tak získalo řadu nástrojů, podle kterých může svá vyjád-
ření k výstavbě vydávat transparentně a předvídatelně a výsledek 
vyjádření města tak nestojí na úsudku jednoho úředníka, což byl 
v minulosti zavedený systém. 

Všechny tyto zmíněné nástroje zavedené městem bude důležité 
udržet i nadále, jen tak bude zajištěna kvalitní správa, ale i rozvoj 
města.

Ing. Tomáš Smrčka, starosta

Vážení řevničtí občané, vážení čtenáři,
dovolte, abych vás na úvod všechny pozval k nadcházejícím 
komunálním volbám, které se uskuteční v termínu 23. až 24. 
září. Volit se bude jako tradičně v budově základní školy a vybírat 
své zastupitele budete moci z celkem osmi kandidujících stran či 
sdružení. Souběžně se konají též volby do senátu. 

Můj čtyřletý mandát starosty po volbách a po ustanovení 
nového zastupitelstva skončí. Je tudíž na místě, abych poděko-
val všem, se kterými se mi za ty čtyři roky v čele města dobře 
spolupracovalo.

Své díky chci vyjádřit všem zaměstnancům městského úřadu 
včetně technických služeb. Jsem přesvědčený, že úřad funguje 
dobře a poskytuje všem obyvatelům kvalitní služby. Úředníci jsou 
ochotní, odborně zdatní a zodpovědní. Technické služby odvádějí 
dobrou práci, která je ve městě vidět. Zvlášť poděkovat bych jim 
všem chtěl za období covidu i uprchlické krize, kdy bylo práce 
nejvíce, často mimo vymezenou pracovní dobu. Mé poděkování 
patří také redakci a spolupracovníkům Ruchu za včasnou infor-
movanost obce.   

Poděkovat za odvedenou práci bych chtěl také všem strážní-
kům městské policie. O tom, že dělají svoji práci dobře, nejlépe 
svědčí zájem okolních obcí o jejich služby. Aktuálně slouží v deseti 
obcích. Podobný zájem je i o naši pečovatelskou službu, která 
působí v osmi dalších obcích. Jejím pracovnicím bych chtěl zvlášť 
poděkovat za to, jak zvládly období covidové krize a také za to, jak 
se připravují na výraznou změnu rozsahu poskytovaných služeb 
požadovanou krajským úřadem. 

Nesmím pochopitelně zapomenout na všechny ředitele městem 
zřizovaných vzdělávacích institucí, jmenovitě ředitelku mateřské 
školy Pavlínu Neprašovou, ředitelku základní umělecké školy 
Ivanu Junkovou a ředitele základní školy Tomáše Řezníčka. Se 
všemi jsem řešil celou řadu provozních i investičních opatření 
a vždy jsme našli společnou řeč. Mám radost z toho, že se jim v je-
jich nelehkých manažerských pozicích daří a přeji jim, aby tomu 
tak bylo i nadále. Poděkovat musím i ostatním pracovníkům ve 
vedení škol, a především pak všem učitelkám a učitelům. Přeji jim 
zároveň hodně energie a entuziasmu do nového školního roku.  

Při poděkování nesmím zapomenout též na všechny externí 
spolupracovníky, a zvláště pak na řadu dobrovolníků, kteří městu 
velmi pomohli ve zmíněném složitém období covidové nákazy 
a také během uprchlické krize v důsledku války na Ukrajině. Vel-
mi si vážím toho, jak se naši spoluobčané dokázali postarat o řadu 
uprchlíků ve svých domovech a také za materiální podporu, která 
trvá dodnes, například při podpoře provozu dětské skupiny pro 
malé ukrajinské děti.  

Velké poděkování patří rovněž všem koaličním partnerům. 
Naši spolupráci v radě města a zastupitelstvu obce bych označil 
za příkladnou. Díky patří všem členům výborů zastupitelstva 
a zvláštní poděkování pak musím věnovat paní místostarostce 
Alici Čermákové.

Poděkovat chci i všem opozičním zastupitelům. Cením si toho, 
že i když jsme spolu často nesouhlasili, dokázali jsme spolu věcně 
komunikovat a vzájemně si naslouchat.

Na závěr bych ještě rád vyzdvihl skutečnost, že jsme ve vedení 
města pozvedli význam Řevnic v rámci celého regionu. Díky 
přirozené spádovosti jsme otevřeli širokou spolupráci s okolními 
obcemi. O takovou vzájemnou spolupráci se nikdy dříve naše 
město nesnažilo. Vzájemná spolupráce měst a obcí je přitom 
zárukou dlouhodobé udržitelnosti kvality společně sdílených 
služeb a jejich ekonomické stability. Se spolupracujícími obcemi 
řešíme společně nejen provozní náklady, ale i ty investiční. Vyjma 
již zmíněné městské policie a pečovatelské služby jsme společně 

Slovo starosty
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Město pořídí nové keře a stromy
Desítky keřů a stromů za více než sto tisíc korun nakoupí město 
Řevnice a osadí je například u koupací louky, v Havlíčkových 
sadech či na hřbitově. Výběr zeleně provedla Hana Sklenková, 
která se o městskou zeleň stará. Doplnění rostlin a náhrady 
uhynulých kusů se týkají hlavně lokalit revitalizovaných z 
dotace, a to koupací louky a Havlíčkových sadů a dále mimo 
dotaci ulice Švabinského a revitalizace hřbitova. 
 

Radní projednají příspěvek 
záchranné službě
Řevničtí radní navrhují poskytnout 60 tisíc korun společnosti 
Trans Hospital plus s.r.o., která město o finanční příspěvek 
požádala a která v regionu provozuje zdravotnickou 
záchrannou službu, zdravotnickou dopravní službu a lékařskou 
pohotovostní službu. Finanční prostředky, které společnost 
čerpá za provedené úkony prostřednictvím zdravotních 
pojišťoven, v současnosti kvůli razantnímu zvýšení cen energií, 
nájemného i pohonných hmot nestačí na pokrytí provozu 
a obnovu zmíněného zařízení. Poskytnutí daru musí dle zákona 
o obcích schválit zastupitelstvo města. To o tom bude jednat 
5. září.
 

Zastupitelstvo bude hlasovat 
o územním plánu
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice se uskuteční v pondělí 
5. 9. 2022 od 19:00 hodin v budově Zámečku. Na programu 
jsou zprávy o činnosti rady i výborů. Projednávat se bude 
i rozhodnutí o námitkách uplatněných proti Návrhu územního 
plánu Řevnice, vydání Územního plánu Řevnice, rozhodnutí 
o přijetí dotace na rekonstrukce povrchů a hospodaření se 
srážkovými vodami na Vrážce aj. 

Ve druhém kole radnice podpořila 
festivaly i Pochod za Mikulášem
Řevnická radnice ve druhém kole grantů podpořila celkem 
pět projektů. Grant obdržely festivaly Zelený tulipán a již 
proběhnuvší Řevnický tuplák. Podporu získal i tradiční 
Pochod za Mikulášem, Food Truck Market a výstava prací 
studentů FA ČVÚT.
Ve druhém kole město obdrželo 5 žádostí o dotaci na podporu 
konkrétního projektu nebo akce v celkové částce 94 000 Kč. Již 
v prvním kole město z celkové částky 250 tisíc korun rozdalo 
126 000 korun. V letním kole tak bylo k dispozici 124 000 
Kč. U jednotlivých žádostí členové komise, každý za sebe, 
ohodnotili 3 dílčí kritéria obsažená v Pravidlech pro přidělování 
dotací, a to body na škále od 1 do 5. Poté komise rozhodovala 
o přidělené částce podpory, přitom zohledňovala počet bodů, 
výši požadované částky i celkový rozpočet akce. Komise 
doporučila vyhovět v plné výši třem žádostem. Nižší dotaci, 
než jakou požadoval, dostal pořadatel podzimního Food Truck 
Marketu s tím, že grant získal již v prvním kole a navíc má od 
města k dispozici některé vybavení. Také agentuře Music Art 
Prague navrhla komise poskytnout sníženou částku, neboť část 
nákladů pokryla z prodaných vstupenek.

24. ročník festivalu Zelený tulipán (Lubor Maťa) 15 000 Kč
Řevnický tuplák (koncert bratří Ebenů a V. Redla) 20 000 Kč
Pochod za Mikulášem 10 000 Kč
Food Truck Market 10 000 Kč
Výstava prací studentů FA ČVÚT  
na téma Řevnice + debata se studenty  
a pedagogy na téma rozvoj města  25 000 Kč
Celkem 80 000 Kč

(vše pan)

Čítárna před Zámečkem
Před knihovnou v Zámečku vznikla venkovní čítárna. Město 
zakoupilo pár kusů přenosného mobiliáře, takže si zde lidé 
mohou za hezkého počasí prolistovat časopisy a knihy. Od par-
kovací plochy odděluje toto místo velký dřevěný truhlík osázený 
trvalkami. Čítárna funguje jen v době provozu knihovny.

Alice Čermáková

Rozšířená otevírací doba 
sběrného dvora
Pondělí 9:00–11:00 a 13:00–18:00
Úterý 9:00–11:00 a 13:00–15:00
Středa 9:00–11:00 a 13:00–18:00
Čtvrtek 9:00–11:00 a 13:00–15:00
Pátek zavřeno
Neděle 9:00–12:00

Z radnice

ROZPiS PŘiSTAVeNí 
VelKOObjeMOVýCh 

KONTejNeRů NA biOODPAD
Termíny:
24.–25. září
15.–16. říjen
29.–30. říjen
12.–13. listopad
26.–27. listopad

Umístění:
Rovinská – svozové místo 
Malé náměstí
křižovatka Sochorova–Podbrdská
Náplavní



Územní plán finišuje: jak vidí 
rozvoj Řevnic volební uskupení?
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né výstavbě v územích, s nimiž se v návrhu původně počítalo 
jako s nezastavitelnými – V Luhu či Za Vodou. Před dalším roz-
vojem města, který chtějí co nejvíce omezit, preferují dobudo-
vání infrastruktury nebo péči o ohrožené skupiny obyvatelstva. 

Stávající opozice (PRO Řevnice) se chce po volbách sou-
středit na vypracování regulačního plánu pro oblast Vrážky 
a územních studií pro další lokality (Eurovia, okolí Zámečku, 
pískovna Za Vodou a území Pod Lesem), kde je předpokládá 
územní plán. Na tom se shoduje se současnou koalicí. Také ona 
vesměs popisuje představu o budoucím rozvoji Řevnic slovy 
jako postupný, plánovaný, vyvážený, udržitelný, harmonický 
či v souladu s přírodou, ale zároveň upozorňuje, že rozumná 
výstavba je pro rozvoj města nezbytná.  

V podstatě všechna kandidující uskupení chtějí zachovat 
současný charakter Řevnic jako zahradního města, což ostatně 
deklaruje i návrh nového územního plánu a stávající strategický 
plán rozvoje Řevnic.

Odpovědi  všech osmi volebních stran a sdružení nezávislých 
kandidátů, kteří se ucházejí o hlasy řevnických občanů v komu-
nálních volbách, najdete na dalších stranách. Můžete se v nich 
podrobněji seznámit s jejich názory, argumentací i představami 
o budoucím rozvoji města. e

Dvě referenda a deset let příprav, projednávání a sporů – nový 
územní plán našeho města byl nejkonfliktnějším politickým 
tématem posledních let. Nyní je naděje, že ještě do voleb bude 
klíčový dokument určující stavební rozvoj Řevnic schválen. 
5. září bude řevnické zastupitelstvo hlasovat o poslední verzi 
územního plánu a o jeho vydání.

Z vyjádření volebních stran a sdružení nezávislých kandidátů 
v naší poslední předvolební anketě se zdá, že pro kompromisní 
podobu územního plánu nakonec zvednou ruku všichni stávají-
cí zastupitelé. Ti koaliční (Perspektiva pro město, Naše Řevnice, 
TOP 09, ODS a Svobodní – Řevnice Společně) zdůrazňují, že 
v územním plánu došlo k omezení možné výstavby, přísnější 
regulaci i jejímu rozložení do delšího časového období. Ujišťují, 
že infrastruktura města se postupně zlepšuje a odpovídá mož-
nému nárůstu obyvatel města nebo může být včas doplněna. 
Tvrdí, že Řevnice se v posledních letech ve srovnání s okolními 
obcemi rozrůstaly nejpomaleji. 

Nová volební uskupení (Šance Řevnice a Srdce Řevnic), která 
kandidují poprvé, vedení města vyčítají, že během vlekoucího 
se projednávání územního plánu nedokázalo zabránit nevhod-

Text: Marie Reslová, Matěj Barták

O hlasy voličů se uchází rekordní počet kandidátů
Dvoje volby nás čekají předposlední zářijový víkend. V pátek 23. a v sobotu 24. září budeme volit nové 
zastupitele města i senátora. V obou případech jsou kandidátky rekordní. V případě komunálních voleb 
máme nebývale vysoký počet kandidátek, u senátních voleb je tomu naopak.

Text: Pavla Nováčková

O hlasy voličů se v Řevnicích uchází celkem osm uskupení. 
Stejný počet kandidátek měly Řevnice po Sametové revoluci 
jen jednou – v roce 2014. V Řevnicích se dokonce o hlasy vo-
ličů uchází nejvíc uskupení v dolním Poberouní. Například 
v sousedních Dobřichovicích jdou do voleb jen tři, méně 
uskupení kandiduje dokonce i v násobně větších Černoši-
cích, jen pět, z toho jedna kandidátka je navíc neúplná. 
Všechna uskupení nominovala maximální počet – tedy 
15 kandidátů. O hlasy voličů se tak uchází celkem 119 osob. 
(pozn. kandidát č. 13 z PRO Řevnice zemřel). Průměrný 
věk je 50 let. Zatímco nejstaršímu kandidátovi Slavomíru 
Šeflovi z Šance Řevnice je 85 let, nejmladším kandidátem je 
dvacetiletý Lukáš Veselý z Perspektivy pro město. Ze stávají-
cího patnáctičlenného zastupitelstva obhajuje post 13 za-
stupitelů, naopak již nekandidují MUDr. Jaroslava Dercová 
a Ing. Roman Řezáč.

V případě voleb do Senátu parlamentu ČR si mohou 
voliči z obvodu 16 Beroun vybírat jen ze čtyř kandidátů, 
což je o polovinu méně než při minulých senátních volbách. 
Stejně málo jich bylo pouze v roce 1998. Post obhajuje Jiří 
Oberfalzer, který je senátorem od roku 2004 a nominovala 

ho koalice KDU+ODS+TOP 09. LES+SEN 21 nominovaly 
karlštejnského místostarostu, manažera a producenta Jani-
se Sidovského. Svého kandidáta mají Piráti, je jím právník 
Martin Karim. Jako nezávislý kandiduje soukromý podnika-
tel Michal Auředník.

Volby do zastupitelstva města Řevnice a volby do Sená-
tu Parlamentu České republiky se konají v pátek od 14 do 
22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné II. kolo vo-
leb do Senátu se uskuteční o týden později 30. září a 1. října 
ve stejných časech.

Volební urny pro oba řevnické volební okrsky budou již 
tradičně v nové budově školy ve Školní ulici. Nejpozději 
3 dny přede dnem konání voleb byste měli do schránek 
dostat hlasovací lístky. V den voleb si je můžete vyzvednout 
i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro volby do zastupi-
telstev obcí mohou být vytištěny oboustranně.

V případě komunálních voleb není možné hlasovat na 
voličský průkaz. Ve volbách do Senátu to lze, ale pouze 
v obcích volebního obvodu Beroun. Voliči lze vydat pouze 
jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb. 

V rámci naší předvolební ankety jsme kandidujícím stranám a sdružením položili tyto otázky:
1) jaký je váš názor na nový územní plán, o jehož schválení bude zastupitelstvo hlasovat na 

začátku září? 
2) jak by podle vás měl obecně vypadat urbanistický a demografický rozvoj Řevnic?
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Naše Řevnice
Naše Řevnice, naše odpovědnost
S návrhem územního plánu souhlasíme. Po volbách v roce 2010 
zastupitel Ing. Jiří Drvota přivedl před nově zvolené zastupitele 
odborníka na tvorbu nového územního plánu. Od té doby se 
územní plán 12 let projednával a projednával. Za Naše Řevnice 
mohu odpovědně říct, že nikdo z nás projednávání plánu ne-
zdržoval. Územní plán se musí každých pět let přehodnocovat, 
a tak prodlužování nemělo smysl.

Urbanistický vývoj souvisí s demografickým. Pokud bude 
přibývat dětí, budeme rozšiřovat školy, pokud budou přibývat 
staří lidé, budeme rozšiřovat kapacitu domu pro seniory a zdra-
votnická zařízení.

Předně je nutné zdůraznit, že demografický vývoj se neodvíjí 
od politických proklamací a přání, ale je determinován z před-
chozích období. Průměrný věk občanů klesl z 42,9 let na 41,4. 
To je značné omlazení naší populace, které naznačuje, že dětí 
v mladší generaci bude nadále přibývat. Co se týká celkového 
počtu obyvatel za posledních deset let, stoupl počet obyvatel 
o 399, tj. v průměru o 40 obyvatel za rok. Čísla dle tabulky ČSÚ 
totiž mluví jasně. Lze tudíž předpokládat, že v roce 2031 bude-
me mít kolem čtyř tisíc obyvatel.

Pokud se někdo obává překotného osídlování, podívejme se 
na vývoj v posledních deseti letech u našich blízkých sousedů. 
V Dobřichovicích činil přírůstek 401 obyvatel, v Letech 295 
a v Karlíku 122.

Vývoj počtu obyvatel u nás a v okolí je sice rychlý, ale není 
třeba se obávat budoucnosti. Obce spolupracují na zajištění po-
třeb svých obyvatel, bylo založeno Dolnoberounské vodárenské 
družstvo, rozšiřují se kapacity škol a školek. Budují se a zdoko-
nalují naše sportoviště. V Řevnicích jsme opravili a zrekonstru-
ovali budovu Sokola a kina, připravuje se výstavba haly u školy 
a tenisové haly Za Vodou, nová hřiště. 

 V územním plánu jsou stanoveny omezení a limity pro regu-
laci překotné výstavby. 

Petr Kozák

Vývoj počtu obyvatel Řevnic v letech 1971 až 2021

Rok
Přírůstek 
přirozený 

(nar. – zemř.)

Přírůstek 
migrační

(stěhování)

Přírůstek 
celkový

 Počet  
obyvatel  
k 31. 12.

1971 -6 4 -2 3 415
1981 -20 -20 -40 3 247
1991 -38 10 -28 2 955
2001 -12 20 8 2 964
2011 -3 75 72 3 185
2016 14 52 66 3 432
2017 3 71 74 3 506
2018 -1 -7 -8 3 498
2019 4 68 72 3 570
2020 4 42 46 3 616
2021 -24 35 11 3 584

1) Jsem ráda, že konečně po letech je plán před schválením. 
Ztotožňuji se s všeobecným názorem urbanistů nerozšiřovat 
sídla do krajiny, a pokud možno revitalizovat a postupně zahuš-
ťovat stávající zástavbu včetně brownfieldů. Náš „brownfield“, 
areál bývalé Eurovie, je zrovna takovou plochou. Chtěla bych, 
aby nová zástavba byla přínosem pro město, zároveň respektuji, 
že území je v soukromém vlastnictví. Revitalizace včetně všech 
ploch, sítí, komunikací a infrastruktury bude tak nákladná, 
že  musí být ekonomicky smysluplná. Přesto myslím, že nový 
majitel najde něco tak výjimečného a jedinečného, co bude 
Řevnicím slušet a bude pro město přínosem. 

2) Opakuji, že nesouhlasím s rozrůstáním města mimo hranice. 
Rozvoj Řevnic by měl probíhat na podkladě nového územního 
plánu. To znamená lehce zahušťovat a revitalizovat. Pozornost 
by se měla upřít k údržbě a rozvoji ploch uvnitř města. Naše úsi-
lí bude směřovat k harmonickému uspořádání území, udržení 
ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví. To jsme 
podporovali i v minulém volebním období. Některé projekty 
byly realizovány (přednádraží, tůně, nový zdroj vody), jiné na 
svoji realizaci čekají (zejména náměstí).

Přes všechny poplašné zprávy, že nárůst obyvatelstva bude 
obrovský, vidíme, že Řevnice naopak demograficky stagnují. 
Nejvíc obyvatel měly v 70. letech.  Ani s novou výstavbou v Cor-
su nedošlo k masivnímu zalidňování. Město stárne a přísun 
mladých rodin by byl přínosem. Rozhodně budeme podporovat 
výstavbu domu s obecními byty na městských pozemcích. Naše 
pozornost bude upřena i na  modernizaci stávajících obecních 
bytů a bytů v penzionu pro důchodce.

Ing. Arch. Alice Čermáková
kandidát ODS a nezávislí Řevnice

1) Projednání územního plánu po 10 letech dospělo do finál-
ního schválení. Po participačních setkáních byl návrh ÚP 3x 
veřejně projednán včetně podání námitek a připomínek, pro-
běhla dvě referenda. Nový ÚP je kompromisem jak z pohledu 
samosprávy a veřejnosti, tak i vlastníků i úřadů. Co nás nejvíce 
mrzí, je množství nepravd, které se kolem ÚP vyrojily. Proto, 
prosím, nevěřte opakujícím se falešným zprávám o mohutné 
zástavbě, nedostatku pitné vody, nedostatečné kapacitě čističky 
odpadních vod, chybějících místech v základní škole či přílivu 
cizinců v důsledku výstavby, kteří zvoní na vaše dveře. Nic 
z toho samozřejmě není pravda a nic takového se nestane.

K pochopení reálného stavu věci stačí několik faktických úda-
jů. Například objektivní data od Českého statistického úřadu 
o počtech dokončených bytů v jednotlivých obcích za období 
2010 až 2021. Za tuto dobu jich přibylo v Řevnicích 142. Oproti 
tomu v Černošicích 351, v Mníšku pod Brdy 638, v Dobřichovi-
cích a Svinařích 157 a v Hlásné Třebani 125. Z uvedených údajů 
plyne, že Řevnice patří s ohledem na svou velikost k obcím, kde 
vzniklo nejméně bytových jednotek.

Anebo skutečnost, že jsme jediná obec či město v širokém 
okolí, které novým ÚP omezilo zastavitelnou plochu pozemků 
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na svém katastru. A to dokonce o více než 150 000 m2, což 
představuje odhadem 100 stavebních parcel, které starý ÚP 
z 90. let minulého století nevhodně umisťoval na hranicích 
obce, v blízkosti řeky, lesa či tůní. 

Nový ÚP rovněž nastavil řadu nových a přísnějších regulací. 
Mezi nejdůležitější patří omezení výstavby bytových domů na 
většině území města s výjimkou jeho centra a také etapizace 
s cílem, aby výstavba na zastavitelných plochách neprobíhala 
skokově, ale byla rozprostřena do delšího časového období. 

2) Město musí být rozumným hospodářem a dbát na trvale 
udržitelný rozvoj. Rozvoj města naší velikosti by měl být pokud 
možno přirozený a harmonický všemi směry. Měl by zajistit 
občanům všech věkových skupin kvalitní bydlení, poskytovat 
kvalitní zdravotnictví, školství, služby, obchody, sociální kon-
takty, bezpečí a zároveň vyžití kulturní i sportovní.

Pro budoucí rozvoj bude také důležité naplno využít a zpra-
covat podrobnější regulační instrumenty, které v sobě nový ÚP 
obsahuje. Pro jejich pořízení platí lhůta 5 let od vydání ÚP a do 
jejich projednání je též zapojena veřejnost. Jedná se o regulační 
plán na stavebních „církevních“ pozemcích na Vrážce, územní 
studie pro areál bývalé betonárky za nádražím, centrum města 
okolo Zámečku, lokalitu bývalé pískovny Za Vodou a lokalitu 
Pod Lesem. Jsou to plánovací dokumenty, které řeší především 
parcelaci, vybavenost, veřejné plochy, ulice a další otázky spoje-
né s novou výstavbou. 

Cílem našeho sdružení není intenzivní výstavba bytů nebo 
rodinných domů, jakkoliv jsme z tohoto obviňováni. Na druhou 
stranu ani nechceme pořizování bydlení zcela zastavit, protože 
nabídka míst k bydlení je nedostatečná a jejich dosažitelnost 
pro mladé generace v Řevnicích velmi špatná.
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Myslím, že výklad stávajícího 
ÚP v úvodníku není přesný
Byl jsem při tvorbě změny č. 2 ÚP a vím, že pan architekt neo-
pomněl zapracovat velikost parcely. Vím to kromě jiného proto, 
že jsem s jeho postupem, kdy určuje regulativ slovně, nesouhla-
sil. On v ÚP píše krom jiného, že „strukturou zástavby se nesmí 
výrazně změnit měřítko okolí“. Nejlepší by asi bylo, obrátit se s 
dotazem přímo na něj.

Které námitky k aktuální podobě ÚP 
považujete za nejpodstatnější?
Naše město je krásné, zelené a je v něm příjemné bydlet. Záro-
veň ale má v mnoha směrech nedostatečnou, nebo zanedbanou 
infrastrukturu. Všichni přeci víme, po čem chodíme, po čem 
jezdíme, v jakém stavu je vodovod, že je třeba investovat do 
předškolních i školních zařízení a mohl bych ještě pokračovat. 
Město potřebuje rozumný územní rozvoj, potíž je ale v tom, jak 
správně nastavit parametr pro slovo rozumný. Protože zároveň 
s větší výstavbou, porostou nároky na rozpočet města a logicky 
budou ubývat prostředky na dobudování toho, co nás trápí již 
nyní. Proto považuji za důležité námitky směřující ke zpomalení 
a rozvolnění výstavby, a námitky snažící se rozložit plánovanou 
výstavbu do co nejdelšího období. 

Jak se díváte na další urbanistický 
rozvoj města, zejména v oblasti 
bývalé Eurovie?
K areálu bývalé Eurovie jsem se vyjadřoval již tolikrát, že se 
nutně budu opakovat. Stručně řečeno, nechápu, kam v případě 
Eurovie tolik spěcháme, když město nic ke spěchu nenutí. Ne-
chápu, co městu přinese výstavba bytů pro tolik lidí v záplavové 
zóně, tedy kromě problémů. Není zde vyřešena dopravní ob-
služnost, nehledě na nárůst automobilové dopravy. Ano, objekt 
bývalé Eurovie se bude muset jednou transformovat, ale v tuto 
chvíli máme dost času na hledání optimálního řešení. e

Podporujeme rozvoj Řevnic v rámci 
již zastavěného území – nechceme 
rozrůstání města do krajiny 
V diskusi k novému územnímu plánu bychom především rádi 
zdůraznili, že v jeho návrhu je o 23,992 ha méně zastavitel-
ných ploch, což je přibližně plocha 40 fotbalových hřišť, než v 
územním plánu, který platí v současné době. Na tvorbě nové-
ho územního plánu, koncepčního dokumentu, který stanovuje 
nepřekročitelná pravidla pro rozvoj města, jsme se v uplynu-

industriálního území je jedinečnou a neopakovatelnou příležitostí 
pro Řevnice. Bylo by tedy ke škodě tuto příležitost promarnit vzá-
jemnými malichernými sváry o jedno volební období na radnici. e

lém volebním období aktivně podíleli. Chráníme přírodní a 
kulturní hodnoty Řevnic a prosazujeme také odpovědný eko-
nomický přístup. Nechceme rozrůstání Řevnic do krajiny, pod-
pořili jsme redukci zastavitelných ploch a v jednotlivých loka-
litách prosazujeme přísnější regulativy. 

V oblasti Vrážky se, bohužel, jedná o území, které bylo již 
před sto lety označeno jako pozemky k výstavbě. Pokud by 
město chtělo nyní nově zajistit, aby se na tomto území ne-
stavělo, mohli by vlastníci pozemků žádat finanční vyrovná-
ní. Nechceme vystavit město riziku miliónových náhrad, do 
územního plánu jsme ale prosadili tyto nástroje:

 • Pokud zde někdy dojde k zástavbě, stane se tak po etapách 
a až v době, kdy bude město z hlediska infrastruktury lépe 
připravené – tzv. etapizace.

 • Nová zástavba bude přísněji omezená a pro toto území 
vznikne regulační plán.

 • Investor bude povinen  uzavřít s městem plánovací smlou-
vu, ve které může město podmínit výstavbu investicemi do 
infrastruktury  (sítě, komunikace, chodníky).

 • Území, kde by se mohlo v budoucnosti stavět, se posouvá 
blíže k městu, aby byla zachována orná půda na jeho okraji. 
To je důležité z důvodu zadržování vody v krajině, zachová-
ní horizontu města a kvůli efektivnější správě města z hle-
diska nových silnic, sítí a osvětlení.

Areál bývalé Eurovie je třeba transformovat. Přežívající 
zbytky průmyslové výroby s nejasnou budoucností mohou vy-
volat do budoucna problémy. Pro město se jedná  o význam-
nou lokalitu v blízkosti centra a s návazností na řeku.

Naše vize pro Eurovii:
 • Budeme pokračovat v jednání s investorem a SŽDC o zříze-
ní parkoviště P+R a průjezdní komunikace od lávky k ulici 
Pražská. Nová parkovací plocha pomůže odlehčit dopravní-
mu zatížení obce. 

 • Iniciovali jsme jednání o mimoúrovňovém křížení se želez-
niční tratí. Zároveň ohlídáme, aby navrhované řešení bylo 
urbanisticky citlivé, zachovalo pěší vazby a nepřineslo zvý-
šení dopravy do obytných lokalit.  

 • Prosazujeme zprůchodnění lokality  k řece a možnost využi-
tí břehu k pobytu a rekreaci. 

 • Podporujeme smíšenou občanskou a bytovou zástavbu s 
ohledem na povodňové území, tzn. bytové domy, rodinné 
domy, služby, zdravotnická zařízení, školní zařízení, neruší-
cí provozy – drobná výroba.

 • Podpoříme zajímavou a kvalitní architekturu, i v dalším ob-
dobí stojíme o ustavení urbanistické komise a funkci měst-
ského architekta.

 • Do územního plánu prosazujeme regulativy, které byly pro-
věřené architektonickou studií, požadavek regulačního plá-
nu z podnětu a plánovací smlouvy. Vydáme regulační plán a 
uzavřeme plánovací smlouvy, které budou vyžadovat občan-
skou vybavenost podle potřeb města: mateřská školka, bez-
bariérové ordinace lékařů. Připustíme maximální kapacitu 
290 obyvatel. Budeme požadovat protipovodňovou ochranu 
i pro již postavené domy v lokalitě.

Nedovolíme:
 • Aby nově vzniklá smíšená zástavba konkurovala náměstí a 
starému centru Řevnic

 • Masivní developerské projekty
 • Ohrožení zástavby povodňovou vlnou e

Alice Čermáková, Josef Tlustý, Martina Skovajsová

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
politických stran.
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Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
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1) ÚP, který se má schvalovat na zářijovém zasedání zastu-
pitelstva města (pozn.: Odpověď píšeme několik týdnů před 
jednáním zastupitelstva.) je výsledkem dlouhého projednávání 
a logicky obsahuje řadu kompromisů. Tyto kompromisy vychá-
zejí z rozdílných pohledů volebních uskupení v zastupitelstvu, 
jednotlivých zastupitelů a v neposlední řadě také občanů, kteří 
své názory vyjadřovali na různých participačních schůzkách 
a v referendu. 

Když píšeme, že projednávání územního plánu bylo dlou-
hé, nabízí se otázka, zda nebylo dlouhé až příliš. Ano, bylo, 
a bohužel to umožnilo realizaci zástavby v místech, kde jsme 
ji původně chtěli omezit. Pokud ale nyní budeme sáhodlouze 
řešit, kdo za to může, stejně již rozběhnuté zástavbě nezabrání-
me a zbytečně ztratíme další čas.

Návrh územního plánu schvalovaný na zářijovém zasedání 
zastupitelstva by se neměl příliš lišit od návrhu prezentovaného 
na květnovém veřejném projednání. V této podobě ho při hla-
sování podpoříme, protože si myslíme, že je třeba tuto kapitolu 
uzavřít a jít dál. Případné smysluplné úpravy můžeme provést 
prostřednictvím změn územního plánu.

2) Co se týká urbanistického rozvoje a případného dalšího 
nárůstu počtu obyvatel v Řevnicích, máme za to, že než dojde 
k nějaké nové zástavbě, měli bychom se soustředit na dobu-
dování odpovídající infrastruktury pro stávající obyvatele 
a zároveň důsledně dohlížet na dodržování etapizace schvále-
ného územního plánu, aby nová zástavba byla, pokud možno, 
plynulá a rozložená v čase. To by mělo zabránit přílišnému 
náporu na infrastrukturu a udržet celkově klidné soužití ve 

městě. Důležité je také zahájit co nejdříve práce na územních 
studiích a regulačním plánu, které na ÚP navazují a je třeba je 
dokončit do 5 let.

Řevnice vnímáme jako zelené zahradní město. Takový cha-
rakter zástavby a soužití bychom chtěli zachovat i do budoucna. 
Nyní je trendem, že sídla, když narazí na limity své rozlohy, se 
začínají rozpínat do výšky. Tento postup může být vhodný pro 
větší města, ale pro Řevnice není dle našeho názoru vhodný.

Pro Řevnice
s podporou STAN

Proces přípravy, projednání a schvalování územního plánu 
města byl jeden z nejdůležitějších úkolů odborníků, zastupite-
lů a věcných výborů nejen v tomto končícím volebním období, 
ale i v období předcházejícím. Během přípravy územního plá-
nu došlo k výměnám na pozicích, které měly vliv na samotný 
průběh projednávání, bylo iniciováno referendum, které zapo-
jilo občany do vybraných souvisejících otázek. Přes to všechno 
je zjevné, že nový územní plán určí kvalitnější směr rozvoje 
města než plán současný. Dá se předpokládat, že finální vydá-
ní územního plánu prostřednictvím usnesení zastupitelstva 
města bude důkazem, že různorodost názorů na urbanistický 
rozvoj města lze skloubit do všemi stranami akceptovatelné 
podoby. Členové našeho nově vzniklého volebního sdruže-
ní Řevnice SPOLEČNĚ byli zástupci v dotčených volebních 
obdobích a jsme si tak z řady jednání vědomi, že celý proces 
tvorby územního plánu byl nad míru komplikovaný. O to více 
si vážíme dojednaného kompromisu a uvědomujeme si, že 
nadcházející zvolené zastupitelstvo bude mít další práci se 
zajištěním navazujících kroků v podobě nastavení regulativů 
nebo zpracování územních studií. Volební sdružení Řevnice 
SPOLEČNĚ je připraveno v nadcházejícím období podporo-
vat zdravý a umírněný rozvoj města, tedy takový rozvoj, pro 
který je zajištěna dostatečná infrastruktura a služby ze strany 
města a takový rozvoj, který nepoškodí životní prostředí 
v našem bezprostředním okolí. Nejsme pro zakonzervování 
počtu obyvatel na stávající úrovni,  na druhou stranu víme, 
jaká negativa by přinesl živelný rozvoj města. Nepřejeme si 
nově vybudované satelitní oblasti, proto podporujeme takové 
nástroje, jakými  jsou např. etapizace výstavby v nových lokali-
tách. Přejeme si však, aby počet lidí, kteří budou žít v našem 
městě, zajistil dostatečnou úroveň služeb, které by bez nich 
neměly žádný potenciál rozvoje.

Jan Lojda

Územní plán je naše kuchařka, 
jak to ve městě bude vypadat
Člověk míní a příroda mění a důsledky již vidíme. Nečekejme 
na tornáda, na záplavy, období sucha, abychom konečně pře-
hodnotili, že je třeba přírodě naslouchat. Musíme akceptovat 
zákony přírody a ne bez myšlenky zabetonovat přírodu kolem 
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sebe, bez které není života. Schválení ÚP by se nemělo nikdy 
uspěchat. Je dobře, že se nový ÚP projednává veřejně. Realita 
je ovšem tristní, protože na tato jednání nechodí moc lidí. 
A potom se divíme. Pokud se nás bezprostředně netýká nová 
výstavba, nikdo nic neřekne, nenutí nás to myslet v souvis-
lostech, nepokládáme si otázky: Máme dost infrastruktury? 
Máme dostatek vody pro všechny? A co silnice a chodníky 
máme je v pořádku? Máme dostatečnou kapacitu ve škole 
a školkách? Můžeme nabídnout tyto kapacity všem novým 
spoluobčanům?

Město by mělo použít všechny své dostupné prostředky jak 
zabránit „zneužití“ ÚP. Nemělo by povolit vše jen proto, že je 
to dle ÚP možné. Mělo by využít např. možnost tzv. stavebních 
uzávěr a dát je na sporná území do doby, než bude jasné, jak 
tato budou vypadat, jak budou funkční a jakým budou příno-
sem pro město.

U nás se jedná zejména o oblasti Na Vrážce, Eurovie, ale 
i oblast V Luhu a Za Vodou. Co bude lidem platné, když si 
postaví v těchto stále ještě zelených místech dům, když k tomu 
nemá infrastrukturu, za kterou bude muset jezdit do jiného 
města? 

Rozvoj, urbanismus města Řevnice podle nás spočívá v za-
chování rázu zahradního města. V maximální ochraně lesů, 
polí a luk našeho úžasného dědictví. Rozvoj znamená chránit 
a zabezpečit vše, co ještě není zničené, generacím příštím. 
Nejsme moudřejší než příroda, nesmíme být mistři „kazisvěti“ 
a ničit vše životadárné kolem sebe, jinak válčíme sami proti 
sobě. Hranice Řevnic by měly zůstat na stávajících místech. 
Investice mají mířit do obnovitelných zdrojů a ne jen do staveb 
developerů.

Musíme zvyšovat možnosti vsakování vody do půdy, sázet 
stromy a stromořadí a pak o ně pečovat, zřizovat příkopy 
a rybníčky, aby se zadržela voda v lesích, co nejlépe třídit 
odpad k jeho dalšímu využití. Na tyto projekty máme hledat 
finanční zdroje a ne na nové betonové stavby. 

Nechceme žádnou další výstavbu bez zabezpečené infra-
struktury. Je pro nás důležité, aby již naplánovaná a zahájená 
výstavba probíhala po etapách. Nepodporujeme další rozšiřo-
vání zastavěného území.

ŠANCe Řevnice … než rozrůstání 
obce, chceme lepší péči 
pro město a obyvatele
Vážení spoluobčané,
naše sdružení nezávislých kandidátů ŠANCe ŘeVNiCe (dříve 
Referendum-Řevnice) vzniklo proto, že nám nepřišlo v pořád-
ku, jakým způsobem by se měly Řevnice v budoucnu měnit. 
Naše aktivity souvisely právě s návrhem územního plánu, který 
by znamenal pro Řevnice velký nárůst obyvatel.

Stále si stojíme za tím, že nejdůležitější je mít hezké pro-
středí a kvalitní infrastrukturu pro stávající občany, a nikoli 
plánovat velký přírůstek obyvatel. Nárůst počtu obyvatel je totiž 
pro město spíše přítěží nežli přínosem. A že tento názor sdílí 
i velká většina obyvatel, potvrdil  i výsledek proběhlého refe-

renda. Tento výsledek je v současné době zapsán i do návrhu 
územního plánu.

Slyšíme i názory, že právě díky referendu se může stavět i na 
místech, která by byla z výstavby vyloučena.
Faktem ale je, že vedení města neudělalo jednu velmi zásadní 
věc. Pokud se v návrhu územního plánu počítalo s vyloučením 
některých oblastí ze stavebních pozemků, obec měla zajistit, 
aby na tato území byla dána stavební uzávěra.  

Díky této fatální chybě je bohužel možno stavět i tam, kde si 
to málokdo dokázal představit, i v zátopových oblastech např. 
V Luhu.

Naším cílem nebylo a není zakonzervovat naše město, pod-
porujeme přirozený růst obce. Co ale nechceme, je výstavba 
velkých firem (developerů) na plochách (orné půdě), jako je 
např. Vrážka nebo Pod Lesem. 

Obáváme se značného nárůstu obyvatel a tím navýšení 
dopravy a značného tlaku na rozšiřování školky, školy, čis-
tičky odpadních vod, vodovodního řadu atd. Na to jsou třeba 
nemalé investice.

V dnešní době, kdy jedinou jistotou je trvalá nejistota, je více 
než nutné se zaměřit na podporu a zkvalitnění života součas-
ných obyvatel.

Pojďme se lépe starat o seniory! Máme dost bezbariéro-
vých míst? Začleňujeme dostatečně seniory do života obce? 
Můžeme vylepšit sociální služby pro seniory i samostatně žijící? 

Pojďme pomáhat sociálně slabým a občanům, kteří se ne vlast-
ní vinou dostali nebo dostanou do velkých problémů. Je potřeba 
mít k dispozici volné byty právě pro tyto krizové situace.

Než hledání peněz na rozšiřování školy, školky, dejme 
peníze na kvalitnější zázemí dětí a učitelů. Zajímejme se 
o kvalitu, ne o kvantitu.

Mnoho z nás nemá v ulici kvalitní chodník a silnici. 
I vodovodní řad je v mnoha lokalitách ve velmi špatném stavu. 
Investujme peníze raději v těchto oblastech.

je potřeba se starat o veřejnou zeleň, právě v těchto ča-
sech, kdy se období sucha střídá s přívalovými srážkami, je toto 
téma více než aktuální.

Územní plán, který se bude schvalovat, předpokládá další 
výstavbu, která je ale také podmíněna velkými investicemi. Je 
potřeba vždy vyhodnotit, co si obec může dovolit nebo co v bu-
doucnu bude schopna splácet. I dotace totiž pokryjí pouze část 
nákladů (70 %), zbytek musí tak jako tak zaplatit obec ze svého 
rozpočtu. Je potřeba důkladně a pečlivě zvážit, co je pro obec 
v jaké chvíli nejdůležitější.

Pro nás je to v každém případě kvalitní život stávajících 
obyvatel.
Tomáš Chabera, Milan Tomek, Jiřina Ullrichová, Martin Sudek, 
Olga Tomková
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Myslím, že výklad stávajícího 
ÚP v úvodníku není přesný
Byl jsem při tvorbě změny č. 2 ÚP a vím, že pan architekt neo-
pomněl zapracovat velikost parcely. Vím to kromě jiného proto, 
že jsem s jeho postupem, kdy určuje regulativ slovně, nesouhla-
sil. On v ÚP píše krom jiného, že „strukturou zástavby se nesmí 
výrazně změnit měřítko okolí“. Nejlepší by asi bylo, obrátit se s 
dotazem přímo na něj.

Které námitky k aktuální podobě ÚP 
považujete za nejpodstatnější?
Naše město je krásné, zelené a je v něm příjemné bydlet. Záro-
veň ale má v mnoha směrech nedostatečnou, nebo zanedbanou 
infrastrukturu. Všichni přeci víme, po čem chodíme, po čem 
jezdíme, v jakém stavu je vodovod, že je třeba investovat do 
předškolních i školních zařízení a mohl bych ještě pokračovat. 
Město potřebuje rozumný územní rozvoj, potíž je ale v tom, jak 
správně nastavit parametr pro slovo rozumný. Protože zároveň 
s větší výstavbou, porostou nároky na rozpočet města a logicky 
budou ubývat prostředky na dobudování toho, co nás trápí již 
nyní. Proto považuji za důležité námitky směřující ke zpomalení 
a rozvolnění výstavby, a námitky snažící se rozložit plánovanou 
výstavbu do co nejdelšího období. 

Jak se díváte na další urbanistický 
rozvoj města, zejména v oblasti 
bývalé Eurovie?
K areálu bývalé Eurovie jsem se vyjadřoval již tolikrát, že se 
nutně budu opakovat. Stručně řečeno, nechápu, kam v případě 
Eurovie tolik spěcháme, když město nic ke spěchu nenutí. Ne-
chápu, co městu přinese výstavba bytů pro tolik lidí v záplavové 
zóně, tedy kromě problémů. Není zde vyřešena dopravní ob-
služnost, nehledě na nárůst automobilové dopravy. Ano, objekt 
bývalé Eurovie se bude muset jednou transformovat, ale v tuto 
chvíli máme dost času na hledání optimálního řešení. e

Podporujeme rozvoj Řevnic v rámci 
již zastavěného území – nechceme 
rozrůstání města do krajiny 
V diskusi k novému územnímu plánu bychom především rádi 
zdůraznili, že v jeho návrhu je o 23,992 ha méně zastavitel-
ných ploch, což je přibližně plocha 40 fotbalových hřišť, než v 
územním plánu, který platí v současné době. Na tvorbě nové-
ho územního plánu, koncepčního dokumentu, který stanovuje 
nepřekročitelná pravidla pro rozvoj města, jsme se v uplynu-

industriálního území je jedinečnou a neopakovatelnou příležitostí 
pro Řevnice. Bylo by tedy ke škodě tuto příležitost promarnit vzá-
jemnými malichernými sváry o jedno volební období na radnici. e

lém volebním období aktivně podíleli. Chráníme přírodní a 
kulturní hodnoty Řevnic a prosazujeme také odpovědný eko-
nomický přístup. Nechceme rozrůstání Řevnic do krajiny, pod-
pořili jsme redukci zastavitelných ploch a v jednotlivých loka-
litách prosazujeme přísnější regulativy. 

V oblasti Vrážky se, bohužel, jedná o území, které bylo již 
před sto lety označeno jako pozemky k výstavbě. Pokud by 
město chtělo nyní nově zajistit, aby se na tomto území ne-
stavělo, mohli by vlastníci pozemků žádat finanční vyrovná-
ní. Nechceme vystavit město riziku miliónových náhrad, do 
územního plánu jsme ale prosadili tyto nástroje:

 • Pokud zde někdy dojde k zástavbě, stane se tak po etapách 
a až v době, kdy bude město z hlediska infrastruktury lépe 
připravené – tzv. etapizace.

 • Nová zástavba bude přísněji omezená a pro toto území 
vznikne regulační plán.

 • Investor bude povinen  uzavřít s městem plánovací smlou-
vu, ve které může město podmínit výstavbu investicemi do 
infrastruktury  (sítě, komunikace, chodníky).

 • Území, kde by se mohlo v budoucnosti stavět, se posouvá 
blíže k městu, aby byla zachována orná půda na jeho okraji. 
To je důležité z důvodu zadržování vody v krajině, zachová-
ní horizontu města a kvůli efektivnější správě města z hle-
diska nových silnic, sítí a osvětlení.

Areál bývalé Eurovie je třeba transformovat. Přežívající 
zbytky průmyslové výroby s nejasnou budoucností mohou vy-
volat do budoucna problémy. Pro město se jedná  o význam-
nou lokalitu v blízkosti centra a s návazností na řeku.

Naše vize pro Eurovii:
 • Budeme pokračovat v jednání s investorem a SŽDC o zříze-
ní parkoviště P+R a průjezdní komunikace od lávky k ulici 
Pražská. Nová parkovací plocha pomůže odlehčit dopravní-
mu zatížení obce. 

 • Iniciovali jsme jednání o mimoúrovňovém křížení se želez-
niční tratí. Zároveň ohlídáme, aby navrhované řešení bylo 
urbanisticky citlivé, zachovalo pěší vazby a nepřineslo zvý-
šení dopravy do obytných lokalit.  

 • Prosazujeme zprůchodnění lokality  k řece a možnost využi-
tí břehu k pobytu a rekreaci. 

 • Podporujeme smíšenou občanskou a bytovou zástavbu s 
ohledem na povodňové území, tzn. bytové domy, rodinné 
domy, služby, zdravotnická zařízení, školní zařízení, neruší-
cí provozy – drobná výroba.

 • Podpoříme zajímavou a kvalitní architekturu, i v dalším ob-
dobí stojíme o ustavení urbanistické komise a funkci měst-
ského architekta.

 • Do územního plánu prosazujeme regulativy, které byly pro-
věřené architektonickou studií, požadavek regulačního plá-
nu z podnětu a plánovací smlouvy. Vydáme regulační plán a 
uzavřeme plánovací smlouvy, které budou vyžadovat občan-
skou vybavenost podle potřeb města: mateřská školka, bez-
bariérové ordinace lékařů. Připustíme maximální kapacitu 
290 obyvatel. Budeme požadovat protipovodňovou ochranu 
i pro již postavené domy v lokalitě.

Nedovolíme:
 • Aby nově vzniklá smíšená zástavba konkurovala náměstí a 
starému centru Řevnic

 • Masivní developerské projekty
 • Ohrožení zástavby povodňovou vlnou e

Alice Čermáková, Josef Tlustý, Martina Skovajsová

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
politických stran.

Územní plán je bez nadsázky jeden z nejdůležitějších nástrojů 
rozvoje města. Je proto podstatné věnovat jeho přípravě pat-
řičnou péči a zapojit do ní veřejnost. Máme za to, že v Řevni-
cích se to nyní daří. Lze také říci, že pokud budeme mít dobře 
zpracovaný a prodiskutovaný územní plán, nebudeme do 
budoucna potřebovat referenda o podobě jednotlivých lokalit.

Příprava nového územního plánu probíhá v podstatě už od 
roku 2013 – tedy celých 9 let. V posledních měsících zahrno-
vala vyhodnocení námitek a připomínek k návrhu. Na této 



práci jsme se podíleli a můžeme říci, že konečná verze návrhu 
představuje vyvážený celek. Stávající charakter, struktura 
i výška zástavby jsou v celém městě zachovány. V jádru Řevnic 
by do budoucna mohlo vzniknout víc bytů. To je rozvojový 
plán, který pro naše město vidíme jako nejvhodnější. Zacho-
vává podobu Řevnic jako zahradního města a zároveň vytváří 
podmínky pro zahuštění zástavby v centru – tak podpoříme 
jeho městský charakter.

Porovnáme-li podobně velké obce v okrese Praha-západ, 
respektive jejich růst v posledních deseti letech, zjistíme, že se 
průměrně zvětšily o celých 25 %. Řevnice oproti tomu vyrostly 
pouze o 12 %, jsou tedy růstově skromnější. Není ale pochyb 
o tom, že tlak na zvyšování počtu obyvatel tu v příštích letech 
bude a bude nutné mít připravenou naši vlastní „strategii 
růstu“. Jsme přesvědčeni o tom, že demografický rozvoj bude 
pro Řevnice přínosný. Jde tu jednak o větší příjem do městské-
ho rozpočtu, ale třeba i o rozšíření nabídky místních služeb, 
které jsou s větším počtem obyvatel spojené. Mluvíme-li 
o demografickém rozvoji, máme samozřejmě na mysli rozvoj 
městem plánovaný, promyšlený, ne překotný rozvoj v režii 
developerů. 

Je třeba poučit se i ze zkušenosti obcí, které svůj růst 
nezvládly. Vznikla tak bezduchá zástavba standardizovaných 

domů, kde chybí veřejná prostranství, zeleň, ale často i dokon-
čené povrchy ulic. To je rozvojový problém, se kterým se obce 
v okolí Prahy potýkají zdaleka nejčastěji.

Pro podporu rozvojového plánování navrhujeme připra-
vit pro město aktuální verzi dokumentu „Strategický plán 
rozvoje“. Ten by obsahoval kalkulaci rostoucích nároků města 
na veškerou infrastrukturu a občanské vybavení, které budou 
s postupným přírůstkem obyvatel spojené. Jednoduše řečeno 
o kolik pitné vody bude potřeba navíc, jak vzrostou nároky 
na kapacitu čističky, kolik míst ve školce nebo ve škole bude 
potřeba atd. Strategický plán rozvoje by měl být propojený 
s územním plánem – ten už převádí rozvojové potřeby města 
do ploch. 

Taková je tedy naše představa o budoucnosti Řevnic: řízený, 
vyvážený rozvoj s ohledem na všechny jeho možné dopady.

Za kandidáty TOP 09 Řevnice – 
Josef Tlustý, Pavlína Čapková, Anna Beránková

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
politických stran a sdružení.

Město Řevnice zastoupené starostou Ing. Tomá-
šem Smrčkou vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů v platném znění, (dále 
jen „zákon č. 312/2002 Sb.“) 

veřejnou výzvu na obsazení pracovního 
místa – referent správního odboru
Místo pracoviště: Řevnice, nám. Krále Jiřího z Po-
děbrad čp. 74
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, v platném znění
Sjednaný druh práce: referent správního odboru
Pracovní úvazek: dle dohody – částečný úvazek, DPČ
Náplň práce:
– agenda opatrovnictví pro osoby, jimž bylo město Řev-

nice ustanoveno opatrovníkem
– agenda evidence obyvatel (přihlašování občanů k trva-

lému pobytu, rušení trvalého pobytu)
– vidimace a legalizace (po vykonání zkoušky)
– činnosti Czech POINT
– zástup podatelny
Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 
Sb.:
– fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
– občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým 

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost
Další požadavky na uchazeče:
– střední vzdělání s maturitní zkouškou
– časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

– přesnost a spolehlivost
– dobré komunikační schopnosti v písemném i ústním 

projevu
– dobrá znalost práce na PC – MS Word, Excel, Outlook
– schopnost samostudia, ochota učit se nové věci
Výhoda:
– praxe ve státní správě nebo samosprávě, zkoušku 

podle zákona o ověřování
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsa-
hovat tyto náležitosti:
– jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní 

příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského 
průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana, datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto náležitosti:
– strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou 

údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných zna-
lostech a dovednostech týkajících se dané pracovní 
pozice, kontakt (telefon, email)

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
– ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-

lání
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nej-
později do 15.9.2022 do 10:00 hodin na adresu:
Městský úřad Řevnice
k rukám starosty
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
obálku označit slovy: „Veřejná výzva – referent správní-
ho odboru“
Nástup do pracovního poměru: od 1. 10. 2022 případ-
ně dohodou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsa-
dit.
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MODERNÍ MĚSTO NENÍ JEN HESLO
Chceme moderní město pro všechny, s energií, 

s respektem k přírodě a tradici.
Přijďte mezi nás v sobotu 10. 9. v 18 hodin 

do Dřeváku u nádraží na koncert.
ODS a nezávislí

Představujeme práci našich kandidátů
Jsme přesvědčeni, že vedení radnice by mělo víc naslouchat 
občanům a seznamovat obyvatele s projekty a plány již ve fázi 
zrodu, nikoliv až tehdy, když je vše už hotové a téměř nic se 
nedá změnit. Zcela postrádáme komunikaci s obyvateli jednotli-
vých lokalit. Když se připravuje např. asfaltování ulic, smlouva 
s developerem či protipovodňové opatření, měli by se lidé 
z dané oblasti svolat a seznámit se s tím, co se chystá. Z takové-
ho setkání s občany často vzejdou nápady a podněty, které lze 
do projektu zapracovat a tím ho vylepšit. V tomto volebním ob-
dobí se zastupiteli Pavlu Černému například podařilo prosadit 
projednání přípravy nového pavilonu základní školy s peda-
gogy, zaměstnanci školy a s veřejností. Zadání pro architekta 
tak vychází z praxe a zkušeností lidí, kteří budou nový objekt 
využívat.

Zdola, od občanů, vzešel i projekt venkovní tělocvičny-po-
silovny, která vyrostla letos na jaře pod dětským hřištěm. Pod 
patronát si ho vzala zastupitelka Kateřina Šupáčková, která 
přesvědčila radu města o užitečnosti tohoto zařízení a pomáha-
la s realizací.
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Myslím, že výklad stávajícího 
ÚP v úvodníku není přesný
Byl jsem při tvorbě změny č. 2 ÚP a vím, že pan architekt neo-
pomněl zapracovat velikost parcely. Vím to kromě jiného proto, 
že jsem s jeho postupem, kdy určuje regulativ slovně, nesouhla-
sil. On v ÚP píše krom jiného, že „strukturou zástavby se nesmí 
výrazně změnit měřítko okolí“. Nejlepší by asi bylo, obrátit se s 
dotazem přímo na něj.

Které námitky k aktuální podobě ÚP 
považujete za nejpodstatnější?
Naše město je krásné, zelené a je v něm příjemné bydlet. Záro-
veň ale má v mnoha směrech nedostatečnou, nebo zanedbanou 
infrastrukturu. Všichni přeci víme, po čem chodíme, po čem 
jezdíme, v jakém stavu je vodovod, že je třeba investovat do 
předškolních i školních zařízení a mohl bych ještě pokračovat. 
Město potřebuje rozumný územní rozvoj, potíž je ale v tom, jak 
správně nastavit parametr pro slovo rozumný. Protože zároveň 
s větší výstavbou, porostou nároky na rozpočet města a logicky 
budou ubývat prostředky na dobudování toho, co nás trápí již 
nyní. Proto považuji za důležité námitky směřující ke zpomalení 
a rozvolnění výstavby, a námitky snažící se rozložit plánovanou 
výstavbu do co nejdelšího období. 

Jak se díváte na další urbanistický 
rozvoj města, zejména v oblasti 
bývalé Eurovie?
K areálu bývalé Eurovie jsem se vyjadřoval již tolikrát, že se 
nutně budu opakovat. Stručně řečeno, nechápu, kam v případě 
Eurovie tolik spěcháme, když město nic ke spěchu nenutí. Ne-
chápu, co městu přinese výstavba bytů pro tolik lidí v záplavové 
zóně, tedy kromě problémů. Není zde vyřešena dopravní ob-
služnost, nehledě na nárůst automobilové dopravy. Ano, objekt 
bývalé Eurovie se bude muset jednou transformovat, ale v tuto 
chvíli máme dost času na hledání optimálního řešení. e

Podporujeme rozvoj Řevnic v rámci 
již zastavěného území – nechceme 
rozrůstání města do krajiny 
V diskusi k novému územnímu plánu bychom především rádi 
zdůraznili, že v jeho návrhu je o 23,992 ha méně zastavitel-
ných ploch, což je přibližně plocha 40 fotbalových hřišť, než v 
územním plánu, který platí v současné době. Na tvorbě nové-
ho územního plánu, koncepčního dokumentu, který stanovuje 
nepřekročitelná pravidla pro rozvoj města, jsme se v uplynu-

industriálního území je jedinečnou a neopakovatelnou příležitostí 
pro Řevnice. Bylo by tedy ke škodě tuto příležitost promarnit vzá-
jemnými malichernými sváry o jedno volební období na radnici. e

lém volebním období aktivně podíleli. Chráníme přírodní a 
kulturní hodnoty Řevnic a prosazujeme také odpovědný eko-
nomický přístup. Nechceme rozrůstání Řevnic do krajiny, pod-
pořili jsme redukci zastavitelných ploch a v jednotlivých loka-
litách prosazujeme přísnější regulativy. 

V oblasti Vrážky se, bohužel, jedná o území, které bylo již 
před sto lety označeno jako pozemky k výstavbě. Pokud by 
město chtělo nyní nově zajistit, aby se na tomto území ne-
stavělo, mohli by vlastníci pozemků žádat finanční vyrovná-
ní. Nechceme vystavit město riziku miliónových náhrad, do 
územního plánu jsme ale prosadili tyto nástroje:

 • Pokud zde někdy dojde k zástavbě, stane se tak po etapách 
a až v době, kdy bude město z hlediska infrastruktury lépe 
připravené – tzv. etapizace.

 • Nová zástavba bude přísněji omezená a pro toto území 
vznikne regulační plán.

 • Investor bude povinen  uzavřít s městem plánovací smlou-
vu, ve které může město podmínit výstavbu investicemi do 
infrastruktury  (sítě, komunikace, chodníky).

 • Území, kde by se mohlo v budoucnosti stavět, se posouvá 
blíže k městu, aby byla zachována orná půda na jeho okraji. 
To je důležité z důvodu zadržování vody v krajině, zachová-
ní horizontu města a kvůli efektivnější správě města z hle-
diska nových silnic, sítí a osvětlení.

Areál bývalé Eurovie je třeba transformovat. Přežívající 
zbytky průmyslové výroby s nejasnou budoucností mohou vy-
volat do budoucna problémy. Pro město se jedná  o význam-
nou lokalitu v blízkosti centra a s návazností na řeku.

Naše vize pro Eurovii:
 • Budeme pokračovat v jednání s investorem a SŽDC o zříze-
ní parkoviště P+R a průjezdní komunikace od lávky k ulici 
Pražská. Nová parkovací plocha pomůže odlehčit dopravní-
mu zatížení obce. 

 • Iniciovali jsme jednání o mimoúrovňovém křížení se želez-
niční tratí. Zároveň ohlídáme, aby navrhované řešení bylo 
urbanisticky citlivé, zachovalo pěší vazby a nepřineslo zvý-
šení dopravy do obytných lokalit.  

 • Prosazujeme zprůchodnění lokality  k řece a možnost využi-
tí břehu k pobytu a rekreaci. 

 • Podporujeme smíšenou občanskou a bytovou zástavbu s 
ohledem na povodňové území, tzn. bytové domy, rodinné 
domy, služby, zdravotnická zařízení, školní zařízení, neruší-
cí provozy – drobná výroba.

 • Podpoříme zajímavou a kvalitní architekturu, i v dalším ob-
dobí stojíme o ustavení urbanistické komise a funkci měst-
ského architekta.

 • Do územního plánu prosazujeme regulativy, které byly pro-
věřené architektonickou studií, požadavek regulačního plá-
nu z podnětu a plánovací smlouvy. Vydáme regulační plán a 
uzavřeme plánovací smlouvy, které budou vyžadovat občan-
skou vybavenost podle potřeb města: mateřská školka, bez-
bariérové ordinace lékařů. Připustíme maximální kapacitu 
290 obyvatel. Budeme požadovat protipovodňovou ochranu 
i pro již postavené domy v lokalitě.

Nedovolíme:
 • Aby nově vzniklá smíšená zástavba konkurovala náměstí a 
starému centru Řevnic

 • Masivní developerské projekty
 • Ohrožení zástavby povodňovou vlnou e

Alice Čermáková, Josef Tlustý, Martina Skovajsová

Pozn. redakce: Příspěvky byly řazeny abecedně dle názvu 
politických stran.
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Řevnice společně je volebním sdružením, které čerpá zkušenosti 
z předchozího působení Strany svobodných občanů v zastupitelstvech měs-
ta Řevnice. Rádi bychom v nadcházejícím období zúročili předchozí zku-
šenosti z těchto zastupitelstev, ale také zkušenosti z našich angažmá ve 
vybraných komisích města a hlavně odbornou a profesní orientaci našich 
členů. Nedisponujeme odborníky na všechno, nicméně jsme pyšní na to, že 
v našem teamu pracují profesionálové v oblasti odpadového hospodářství, 
školství, výzkumu, životního prostředí, kultury nebo třeba špičkoví manažeři 
a ekonomové, a především že tito lidé dosáhli v profesním životě hmatatel-
ných úspěchů. Práce v zastupitelstvu města, případně v jeho komisích a vý-
borech, je v prvé řadě prací dobrovolnou, které každý z nás věnuje část své-
ho volného času. Nejsme stranou populistickou, nesnižujeme se k laciným 
proklamacím a strašení obyvatel města. Naopak, rádi přispějeme k odborné 
diskuzi nad tématy, kterým rozumíme, a která mohou město posunout zase 
o kousek dál. Budeme rádi, pokud s námi tuto diskuzi povedete.

Jan Lojda, Adam Langr, 
Jiří Buchal, Ida Kubrichtová

ADAVADAVA ATEL/ATELL/ZPZPRACOVATOVATEL: TOL: TOP 0P 09ZAZA

JEDINEČNÉ MĚSTO
– UDĚLEJME HO 
JEŠTĚ LEPŠÍ

       Jsme pro přiměřený a promyšlený rozvoj Řevnic
Základním nástrojem v rukou obce je územní plán. Ten může 
určit charakter a strukturu zástavby. Mimo to ale i podíl občanské-
ho vybavení nebo zeleně v plánované zástavbě. Na přípravě územní-
ho plánu se podílí veřejnost. Tomu našemu – řevnickému – jsme věno-
vali svůj čas a plně za ním stojíme.
       Mějme otevřenou radnici, diskutujme
Zapojení občanů do dění v obci bývá označováno slovem „participace“. 
Jde jednak o dobrou informovanost obyvatel obce, na straně druhé 
i o jejich podíl na rozhodování. Příkladem mohou být veřejné disku-
ze, které proběhly ohledně projektu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
Tento trend chceme v našem městě podpořit a dále rozvíjet.
       Opravme naše ulice - systematicky, neodkladně
Řada ulic má pouze slabý štěrkový kryt. Jinde je sice živičný povrch, 
ovšem s nerovnostmi, trhlinami a záplatami. Jsme pro systematický
přístup. Připravíme plán pro projektovou přípravu, fi nancování a postup-
nou realizaci obnovy řevnických ulic.
       Pojďme se zasadit o skvělou školu
Na jedné straně stojí její materiální zázemí, kterému se v posled-
ních letech dostává náležité péče v podobě budované sportovní haly 
nebo přípravy na stavbu jídelny a nového školního pavilonu. Plánování 
a budování těchto staveb podporujeme a budeme se jim věnovat. Rádi 
bychom ale zdůraznili i druhou stránku věci – samotné vzdělávání.

       Podpořme fungování sociálních služeb v našem městě
V Řevnicích máme několik velmi dobře fungujících poskytovatelů 
sociálních služeb. Jsou zaměření na pomoc lidem ve spádovém území 
Řevnic s duševním onemocněním (spolek Náruč), seniorům (Pečova-
telská služba Města Řevnice) nebo obecně lidem v nouzi (Farní Charita 
Řevnice). Kromě toho jsou zde i menší spolky, například klub Jupiter, 
nebo univerzita třetího věku. Pro město jsou tyto služby nepostradatelné 
a naší programovou prioritou je podpořit jejich chod a další rozvoj.
       Zmírněme dopady změny klimatu v ulicích Řevnic
Modrozelená infrastruktura je soubor opatření, která městu pomáhají 
snižovat negativní dopady změny klimatu. Na prvním místě jde o to, aby 
se dešťová voda neztrácela bez užitku v kanalizaci. Je naopak potřeba 
ji zadržet a využít tam, kam dopadne – pro závlahu veřejné zeleně i pro 
zlepšení klimatu vyprahlých ulic. Vytvoříme koncepci pro dlouhodobé 
zacházení s modrozelenou infrastrukturou ve městě.

https://top09revnice.webnode.cz @Topka.Revnice

c

Ing. arch. Pavlína 
ČAPKOVÁ

Ing. Pavel 
HARTMANN

Ing. arch. Josef 
TLUSTÝ Mgr. Anna 

BERÁNKOVÁ

Martin 
LEDNICKÝ

inerce 186x130 Revnice.indd   1 30. 8. 2022   5:33:44



14  Vzpomínka

Vzpomínky na Romana Tichého

V červnu 1992 jsme seděli v restauraci U Rysů: Ticháč – Roman 
Tichý, Balváno – Milan Kasl, Míňa – Milan Zelený a Skleník – 
Michal Sklenář. Dávali jsme dohromady tým na turnaj v malé 
kopané a samozřejmě i název týmu. Po letech jsme zjistili, že 
už ani nevíme, z koho jméno IQ Ouvey vypadlo. Asi to byla ko-
lektivní myšlenka. Dokonce toho samého dne vznikla i hymna 
týmu, a to hlavně díky Ticháčovu „básnickému střevu“, a byla 
zapsána v Romanově rybářském lístku. Od té doby se pod tímto 
názvem účastníme různých sportovních akcí: Bandy cupu, 
turnajů v nohejbale nebo malé kopané…

Vždy byl nedílnou součástí týmu i Roman, kluk, který byl 
bezvadným parťákem, skvělým kamarádem a člověkem, který 
nikdy neodmítl s čímkoli pomoci, ať už fyzicky, dobrou radou 
nebo jen tím, že tu prostě byl. Romane, kamaráde, byl jsi neří-
zená střela, letěl jsi životem a rozdával radost, lásku a smích. 
Škoda, že tvůj let byl tak zatraceně krátký, ale i tak jsi stihl po-
moci mnoha lidem, udělat spoustu dobrých skutků a vykouzlit 
úsměv na hodně tvářích. Zůstaneš nám navždy v srdcích. Děku-
jeme, že jsi tady s námi byl. Děkujeme za to, co jsi za svůj život 
dokázal a hlavně děkujeme, že jsme mohli být tvými kamarády. 

Za IQ Ouvey Michal Sklenář

„Máš novou čepici, Jouzo. Praktickou, takovou už dlouho shá-
ním!“ Romana jsem si jako herce vybral, viděl jsem ho v Někdo 
to rád horké v řevnickém lesňáku, hrál Josefínu nebo Dafné, 
furt se mi pletou, a byl naprosto skvělej, a já jsem měl jasno, že 
jestli kdy budu v Řevnicích dělat divadlo, tak s ním (a se Sašou, 
který hrál Dafné nebo Josefínu). Od nás všech ochotníků se 
Roman trochu lišil, byl kapku ze staré školy, měl divadelní 
kinderstube a neváhal se ozvat, když mu připadalo, že divadlo 
nebereme dost vážně. Mezi námi ochotníky vždycky vyčnívala 
jeho profesionalita – na zkoušky chodil včas, protože se těšil, 
absence hlásil s velkým předstihem a roli uměl vždycky první. 
Pan učitel v Ať žijí duchové, Maršálek v Divotvorném hrnci, král 
Dobromysl v Šíleně smutné princezně, kterého už neměl šanci 
si zahrát. A hlavně Mageri v Baladě pro banditu, slizkej, vyčůra-

nej, pořád nad věcí, Polívka měl přes všecky svý Český lvy v Ro-
manovi sakra konkurenci. Příští zkoušku Princezny a všecky ty 
reprízy nestihneš, Romane, a to mě pekelně štve. Dobromysla 
za tebe zase nějak odehraju, ale plánoval jsem si to úplně jinak: 
chtěl jsem si dát v Lesňáku pivo, hodit si nohy přes to nepo-
hodlný dřevěný opěradlo a užít si vás se Sašou, jak po jevišti 
pochodujete v noční košili. Určitě by ti občas padaly koncovky 
a pro jednou bych ti to strašně rád odpustil. Prej tyhle sociální 
sítě nesnášíš, ale snad mi tuhle slabou chvilku promineš. Tak na 
nás aspoň občas koukni, jestli to hrajeme dobře, jo? 

Převzato se svolením z FB profilu Jana Flemra

Zatímco tým IQ Ouvey letos slavil 30 let od svého vzniku, 
původní muzikál Noc na Karlštejně slavil 20 let od premiéry 
v Lesním divadle. U obou počinů stál všestranný Roman Tichý. 
V muzikálu, kde bravurně ztvárnil krále cyperského Petra, si 
dokonce zazpíval. A taky obstojně. Muzikál se potom hrál řadu 
let, a to nejen u Berounky, ale v mnoha koutech naší vlasti. Má-
lokdo přitom ví, že se oblíbený muzikál k Berounce dostal právě 
díky Romanovi, což před lety vysvětloval režisér představení 
Miloslav Frýdl: „Zkraje července 2001 jsme hráli s Třehuskem 
na svatbě přítele Romana Tichého. Nad ránem vraceli jsme se 
z polabských Čelákovic domů k Berounce. Byli jsme dost una-
vení, mluvit nás nebavilo, tedy přehráli jsme si kazety. Vlastně 
kazetu. Celých těch asi sto kilometrů vystačili jsme si s jednou: 
s Nocí na Karlštejně. Když už nám potřetí Alžběta v zastoupení 
Helenky Vondráčkové sugestivním hlasem sdělovala, že její 
císař stůně a hodlá se kvůli ní vzdát trůnu, napadlo mne, že 
by se třeba zase po letech mohl Karlštejn vrátit do řevnického 
lesa. Hezky i s muzikou a písničkami. Po měsících tvrdé práce, 
zkoušení i hádek dospěli jsme do finále. K premiéře. Mimo-
chodem – měla stejné datum jako den, kdy jsme se rozhodli do 
toho jít. Z Romanovy čelákovické svatby vraceli jsme se z rána 
5. července 2001 ovšem. 

Pavla Nováčková

V sobotu 20. srpna se zaplněné řevnické Lesní divadlo rozloučilo s další hvězdou zdejšího divadelního souboru, 
hercem, házenkářem, všestranným sportovcem, lidovým básníkem, skvělým kamarádem a partnerem, „neříze-
nou střelou“ Romanem Tichým. 

Zakládající člen IQ Ouvey (foto Pavel Jílek)

Jako Mageri v Baladě pro banditu, v rozpravě s Derbakem 
(foto Vláďa Skala)



O Romanovi jsem poprvé slyšel, když mě moje dcera Kateřina 
připravovala na nového přítele. Neustále zdůrazňovala, že si 
budeme rozumět, protože máme stejného koníčka. Doposud 
jsem nepochopil, co ten koníček měl být. Roman hrál divadlo, 
já tenis. Při prvním setkání mně došlo, že moje finty, které jsem 
používal na nápadníky svých dcer, kontrola vkladních knížek 
apod., na Romana platit nebudou. K hmotným majetkům měl 
naprosto jasný vztah. Žádný. Kolikrát jsem si z něho dělal sran-
du, že má jen tu svoji žízeň. Na Šumavu za mnou jezdil celkem 
pravidelně. Byl šikovný na zámečnictví a od železa mi tady 
hodně pomohl. Před pár lety začal pracovat s kůží. Jeho pečli-
vost se zde projevila a tvořil opravdu krásné věci. Mně udělal 
peněženku. Jak jinak. Moc rád vařil. Když přijel, hned mi hlásil, 
že se těší, jak si zavaří. Věděl jsem, že budu celý jeho pobyt 
mýt nádobí. To mu nešlo. Byl hrozně pečlivý. Když dělal svoje 
oblíbené kimči muselo být vše na gram. Bohužel jsem nezažil 

jeho sportovní karieru, již chodil jen na pěší průzkum terénu. 
Měl velmi slušný přehled, kde se co točí. Jeho vášeň k divadlu 
se projevovala i zde na Šumavě. Pokud se v naší soukromé 
hospůdce „ U dvou kanců“ objevila nějaká dáma, hned ožil a po 
několika krasohledech začal recitovat básně. Většinou svoje. 
Mohl jsem jít spát. 

Honza Pavlín, Čeňkova pila

Vzpomínka / Výročí  15

Z autorské tvorby Romana Tichého

Někdo mi nabídl žíti tu, 
tak tiše doufám ve skrytu, 
že z miliard jsem lepší kus, 
že méně mínus mám, nežli plus.

Život je najednou louka rozkvetlá, 
my na ní jedni z mnoha hostů,  
než nás posečou 
a dají do kompostu.

Do teď jsem žil  
životem závodních koní. 
Co všechno posral jsem, 
už nikdy nedohoním.

Roman Tichý (foto Pavel Jílek)

Na žertovné fotografii stojí Sochor na schodišti před svou 
vilou čp. 156, kde bydlel.

Výročí eduarda Sochora
(160 let od narození)
Architekt Eduard Sochor patří mezi ty významné osobnosti řev-
nické minulosti, které měly výjimečný vztah k našemu městu. 
I když se v Řevnicích nenarodil (je narozen 23. 9. 1862 ve Vlčí 
u Chlumčan na Lounsku), žil tu přes 50 let, zanechal zde mno-
ho stavebních památek a také působil v městském zastupitel-
stvu. Zemřel v Řevnicích 6. 6. 1947 ve věku 85 let a je pochován 
na řevnickém hřbitově v rodinné hrobce, kterou si sám navrhl 
a postavil.

V architektuře se řadil mezi významné představitele pozd-
ního historizmu a rané secese. Na řevnickém náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad postavil v letech 1904–5 faru pro rytířský řád 
křížovníků s červenou hvězdou. V Čechách postavil i rekonstru-
oval řadu církevních staveb, avšak stavěl i rodinné vily, samo-
zřejmě i v Řevnicích. Zajímavá je i jeho novogotická přestavba 
hradu Kokořín.

Počátky klubového tenisu v Řevnicích
(120 let od první písemné zmínky)

Při pátrání po počátcích klubového tenisu v Řevnicích jsem 
našel v českém časopisu „Sport a hry“ v čísle 31, strana 271, 
z roku 1902 referát o uspořádání klubového tenisového turnaje 
Lawn Tennis Clubu v Řevnicích, kde se kromě výsledků uvádí 
doslova, že „Lawn Tennis Club v Řevnicích se za první rok 
existence dopracoval úspěchů znamenitých“. Autor článku není 

jmenován, není uveden ani počet hráčů, místo a počet dvorců. 
Turnaj se hrál od 14. září ve třech soutěžích – byla to dvouhra 
pánů, dvouhra dam a smíšená čtyřhra. Domnívám se, že tehdy 
se soutěžilo na řevnických soukromých tenisových dvorcích.

Tenis má v našem městě nejen dlouhou tradici, ale je po světě 
znám hlavně díky řevnické rodačce Martině Navrátilové. Asi 
před 20 lety navštívily řevnické dvorce dvě australské turistky, 
které se přijely podívat tam, kde Martina začínala.

Jindřich König, foto archiv autora
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jiří Seifert – sochař, medailér 
a restaurátor
Narodil se v Praze 5. 9. 1932 a zemřel 25. 7. 1999 v Řevnicích, 
kde žil od počátku sedmdesátých let. Jako sochař tvořil z mno-
ha materiálů – ze dřeva, z kamene, např. z českých mramorů, 
ale i z mramoru italské Carrary.

Absolvoval VŠUP v Praze, po studiích se přestěhoval do 
Liberce, kde jeho žena Hana byla ředitelkou oblastní galerie 
a kde se jim v roce 1962 narodila dcera Barbora. Manželé 
Seifertovi se nebáli veřejně vyjadřovat své politické názory. 
Umělec se osobně angažoval v roce 1968 proti srpnové oku-
paci našeho státu vojsky Varšavské smlouvy.  V roce 1969 na 
výstavě v Liberci představil svá díla Kalvárie a Morový sloup 
a pro rakouské město St. Margarethen vytvořil monumentální 
Zvonici pro Jana Palacha, čímž v novém režimu ztratil mož-
nost dále u nás vystavovat. Jeho žena byla tehdy při čistkách 
ve vedení galerie propuštěna. V roce 1970 se Seifertovi přestě-
hovali do domu jeho prarodičů v Řevnicích. Jiří Seifert musel 
v roce 1978 úřadům odevzdat cestovní pas.

V osmdesátých letech pracoval na kopiích gotických reliéfů 
z tympanonu Týnského chrámu v Praze, které nahradily origi-
nály dnes uložené v Lapidáriu Národního muzea.

Po roce 1989 se Seifert podílel na obnovení Svazu výtvar-
ných umělců Mánes a se sochařem Olbramem Zoubkem nově 
založili Unii výtvarných umělců. Umělci již mohli svobodně 
tvořit a cestovat. Seifert byl mnoho let členem mezinárodní 
organizace medailérů FIDEM. V devadesátých letech předse-
dal po dvě období SVU Mánes. Koncem devadesátých let váž-
ně onemocněl a ve věku nedožitých 67 let v Řevnicích zemřel. 

Text: MUDr. J. König | Fotografie z publikace Sochař Jan Seifert Budiž doplněno, že Jiří Seifert v mládí sportoval, závodně 
plaval a v roce 1949 se stal juniorským přeborníkem ČSR 
v plavání. Dlouho pěstoval horolezectví, při kterém získal – 
podle vlastních slov – „bližší vztah ke kameni“ pro svou 
profesi. e

Jiří Seifert při práci v Řevnicích

Zvonice pro Jana Palacha v St. Margarethen (1969)

Kámen pro Hanu (1982, mramor) Cumel (1986, opuka)
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Text: Pavla Nováčková Foto: archiv Davida Kubáta

Vybavíš si, kdy jsi poprvé seděl za bicími?
Přesně to nevím, bylo to v létě a asi v roce 2018. Teď je mi deset, 
bude mi jedenáct: Tehdy mi bylo pět nebo šest.
jak jsi se k nim dostal?
Nejdřív mě hodně lákala elektrická kytara. Ale potom jsem uvi-
děl nějakou kapelu a chtěl jsem si vyzkoušet bubny. Babička má 
kamaráda, který hraje v kapele a má ve zkušebně bubny. Přišli 
jsme tam, sedl jsem si za ně a začalo mě to bavit. Půl roku rok 
jsem pak doma mlel jenom o bubnech, až mi v létě rodiče pořídili 
první sestavu, byla elektrická. Potom mě to děsně chytlo. Začal 
jsem hrát hodně často, a potom jsem dělal i přijímačky na ZUŠ. 
Nejdřív mi to nevyšlo, tak jsem rok čekal. Mezitím jsem dostal 
jiné bubny, trénoval a pak mě přijali.
Doma jsi trénoval sám?
Jo, jel jsem po vlastní ose. Když jsem měl čas, šel jsem si zabub-
novat.
Radil ti někdo?
Řeknu to takhle: to, že jsem neměl správný postoj a držení pali-
ček, jsem zjistil až v Zušce.
Musel jsi se to odnaučovat? 
Člověk si na to rychle navykne. Největší problém pro mě na za-
čátku byl sladit nohy. Těžký taky bylo zapamatovat si, jaký zvuk 
má který buben. V Zušce hraju i na tamburínu, bonga. Do hry 
na bicí spadá úplně všechno. Není to tak, že člověk přijde a hned 
sedne za bicí a hraje Nirvanu…
To je fajn, že tě to neodradilo…
Tak samozřejmě je to trochu vopruz, člověk nechce jen řešit 
rovná záda a držení paliček. Člověka to hraní láká, říká si pusťte 
mě k tomu, ale tak to nejde.
Co noty?
Jo, je dobré je umět, i když nevím, jestli v tomhle oboru to úplně 
využiju…
Co nejčastěji na bubny hraješ?
Jak kdy. Můžu si sednout a nějak improvizovat. Nebo si pustím 
písničku, poslechnu si ji a pak ji zahraju. 
jak často trénuješ?
Každý den asi hodinu.
To stíháš?
Moc ne.
bubny jsou ale docela hlasité a velké. jak jste tohle doma 
vyřešili?
Jednak tím, že máme elektronické bubny, takže mám zapojené 
kabely a bubny jsou tiché. Dají se sice propojit s reprákem a 
mohou být nahlas, když chceš jen trénovat, vezmeš si sluchátka a 
nikdo v okolí to neslyší.
Přesto prý máš nějak speciálně upravený pokoj…
Jo máme akustickou pěnu, to drží zvuk hodně v pokoji. Bubny 
mám propojené ještě s pianem. Občas tak hrajeme s kamarádem. 
Kdy jsi měl první veřejné vystoupení?
To bylo, myslím, před rokem na MIX festivalu v Lesním divadle. 
To bylo poprvé s kapelou. Jinak sám jsem poprvé před lidmi 
vystupoval při postupových zkouškách a při přijímačkách.  
jakou máte kapelu, co hrajete?

Střídáme pop, jazz, něco mezi tím. Před rokem jsme měli asi jen 
dvě skladby, teď jich máme 7. Hrajeme třeba Happy od Pharrella 
Williamse, Prostěradlo od Fast Food Orchestra…  Taky máme 
vlastní, zremixovali jsme třeba píseň Halí belí.
jak se kapela jmenuje?
Scream of Nothing, tedy řev ničeho neboli Řevnice.
To je super, kdo to vymyslel?
Martin nebo Natka.
Kolik vás v kapele hraje? 
Teď je nás asi sedm. Zkoušíme v Zušce, máme pro to vyhrazené 
každé úterý hodinu. 
Kolik jste měli veřejných vystoupení?
Na jaře jsme hráli v Dřeváku, pak na Mix festivalu v Lesňáku (2x) 
a koncem června budeme v Dobřichovicích na jezu.
Na začátku června jsi si poprvé zahrál i s dospěláckou kape-
lou a rovnou s Revivalem Ondřeje hejmy. jak jsi se k tomu 
dostal? 
Přes babičku, zná někoho z té kapely. Ukázala mu moje videa a 
jemu se to zalíbilo. Říkal, ať dorazím na zkoušku. Poprvé to ne-
klaplo kvůli covidu, podruhé už jo. Na zkoušku jsem natrénoval 
písně Náruživá a Limonádový Joe. No a jim se to líbilo.
Měl jsi před vystoupením nervy?
Ani ne, ve stejný den jsme totiž hráli v Lesňáku. Akorát to trochu 
zkomplikoval hokej a pivní festival, kde bylo plno lidí. A v lese a 
v Letech jich bylo míň.
jak to dopadlo?
Dobrý, velmi dobrý. Hodnotím to jako zvládnutou záležitost.
jak se jmenuje tvůj kanál? Videa si pro něj natáčíš sám?
Pomáhá mi táta, videa stříhá…Teď jich mám jedenáct a jsou na 
kanálu DaveTheDrummer.   
Kolik lidí už videa vidělo?
Ti to řeknu přesně: 3841 (květen 2022)
jaká je tvoje oblíbená kapela?
Zvláštní téma… Mám hodně oblíbených kapel, takže nejoblí-
benější asi neřeknu. Poslouchám třeba Imagine Dragons, taky 
Pokáče nebo Chinaski… 
A máš svého oblíbeného bubeníka, nějaký vzor?
Před rokem to byl asi bubeník kapely Chinaski, teď Imagine Dra-
gons, ale že bych měl úplně jeden vzor, to ne. Jedu si podle sebe.
A co nějaký bubenický cíl?
Konkrétní asi zatím ne, ale zároveň vím, že bych se chtěl jednou 
bubnama živit nebo částečně přivydělávat. e

bubnama bych se chtěl jednou 
živit, nebo si přivydělávat…
Bude mu sice teprve jedenáct, za bicími ale řádí David Kubát jako ostřílený profík. Před prázdninami si dokon-
ce zahrál s velkým úspěchem v Letech, a to s dospěláckým bandem Revival Ondřeje Hejmy. „Dejve, ty jedeš!“ 
komentují jeho videa na youtube kanále DaveTheDrumer jeho fanoušci.
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Město Řevnice pořádá  
Týden sociálních služeb

Nevíte, jak žádat o sociální dávky a příspěvky?
V rámci Týdne sociálních služeb bude v pátek 7. 10. od 10 hodin 
Sociální poradna, kde Vám Bc. Lukáš Říha, sociální pracov-
ník Mníšku pod Brdy, poradí, na jaké sociální dávky (hmotná 
nouze...) a příspěvky (na bydlení, na péči, na mobilitu...) máte 
nárok. Poradenství bude probíhat ve Dřeváku/Sklad_13, nádra-
ží Řevnice. Více na www.mpsv.cz

Chcete se informovat nebo rovnou přihlásit na 
Univerzitu 3. věku?
První, ukázková přednáška vzdělávání seniorů proběhne v úte-
rý 4. 10. od 9.30 hodin na téma „Architekti italského baroka“ ve 
Dřeváku/Sklad_13, nádraží Řevnice. Další přednášky se pořá-
dají co 14 dní v řevnickém kině. Více na www.e-senior.czu.cz

Potřebujete zajistit péči o seniora?
Pečovatelská služba Řevnice nabízí své služby v domácím pro-
středí klienta. Pokud rodina již nedokáže zajistit péči, terénní 
pečovatelka pomůže seniorovi s osobní hygienou, péčí o do-
mácnost nebo zajištěním nákupu či oběda. Pokud potřebujete 
radu, informaci nebo péči o seniora, navštivte v pondělí 3. 10. 
15–17 hodin Den otevřených dveří Pečovatelské služby Řevnice, 
Školní 928. Více na www.revnice.cz

jak si poradit, když se náš psychický stav zhor-
šuje?
Projevy daného duševního onemocnění, jak ovlivňuje život 
a s čím se člověk potýká přiblíží spolek Náruč, z.s. v úterý 4. 10. 

od 16 hodin. Ve Dřeváku/Sklad_13, nádraží Řevnice se můžete 
aktivně zapojit a na sobě si ověřit, jaká je vaše psychická poho-
da, zda máte sklony k duševnímu onemocnění a jak jste odolní. 
Více na www.spoleknaruc.cz

Zajímá vás, co to je Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež a jak to v něm vypadá?
Využijte ve čtvrtek 6. 10. 11–17 hodin Den otevřených dveří 
Hiporehabilitace Jupiter, z.s.
V ulici Mníšecká 23, Řevnice najdete nejen koně, smysluplné 
vzdělávací a volnočasové aktivity, ale i podporu a pomoc dětem 
a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Více na www.hipojupiter.cz

jak na tablet a chytrý telefon?
Je vám 65 a více let? Ve čtvrtek 6.10. od 9.00 hodin vás zdarma 
naučíme, jak správně ovládat tablet nebo chytrý telefon a jak se 
bezpečně pohybovat na internetu. Kapacita je omezena, proto 
svůj zájem hlaste Mgr. Vaňkové na tel. 778 883 960 nebo ps@
revnice.cz

jste rodič samoživitel, jste v nouzi nebo v mo-
mentálně těžké životní situaci?
Pomoc od srdce, z.s. zajišťuje potraviny pro potřebné, sbírku 
oblečení a potřeb i akce pro děti a rodiče. Pomoc od srdce pořádá 
ve středu 5. 10. 14–17 hodin Den otevřených dveří na adrese Ma-
sarykova 1044, Řevnice. Více na www.pomocodsrdce.com e

Týden sociálních služeb ČR je obdobím prezentací, potkávání se, vzájemného posilování a odborných disku-
zí. Hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti 
každé moderní společnosti, tj. každé společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin 
jejích obyvatel. To platí i pro Českou republiku. 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s.
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Okénko ZUŠ
Letní prázdniny jsou za námi a byly nejen krásné, ale i plné 
událostí.

V červenci jsme ve škole měli Havaj, aspoň co se týče názvu 
našeho příměstského tábora. Čtyřicet dětí s námi prožilo týden 
plný divadla, tance, výtvarky, filmu a dobrodružství. Počasí 
přálo tvorbě, bylo tak akorát, takže jsme si to všichni užili a na 
závěr jsme pro rodiče připravili představení v parku a výstavu 
v Zámečku.

V srpnu jsme se pro změnu vydali přímo do Divočiny! Objevili 
jsme ji v Pekle u říčky Střely. Domorodé kmeny tam přebývaly 
celý týden a bylo velmi těžké divochy opět po sedmi dnech 
zcivilizovat, aby mohli odjet s rodiči zpátky domů. A některým 
se opravdu nechtělo. Jak jsme se měli, je i zdokumentováno 
a fotky i filmy z táborů si můžete prohlédnout na sociálních 
sítích školy.

A co chystáme do nového školního roku? Budeme mít již 
660 žáků, které bude učit 39 pedagogů. Velký zájem o studi-
um nás velmi těší, ale znamená to, že zajistit otevření kroužků 
a kurzů v doplňkové činnosti je rok od roku těžší, protože již 
nelze najít volné hodiny a třídy, kde by mohly probíhat. Přesto 
máme v plánu otevřít oblíbené kroužky keramiky, výtvarný 
kroužek a přípravu na SŠ a VŠ výtvarného zaměření. Dospělí 
zájemci mohou navštěvovat kurz keramiky. Přihlásit se bude 
možné od 1. do 11. 9. s tím, že kurzy budou otevřeny při napl-
nění kapacity od 19. 9. Více se dozvíte na webu školy.

Samozřejmě nás čeká opět spousta koncertů, výstav, taneč-
ních i divadelních představení. Na těch vás rádi uvidíme, sleduj-
te nás tedy na FB, ať vám nic neuteče!

S. Hrubá

Zelený tulipán nabídne 
Dunaj i Koubka
Čtyřiadvacátý ročník hudebního festivalu Zelený tulipán se 
uskuteční v Lesním divadle v sobotu 17. září. Jde o tradiční 
rockový festival, pořádaný nakladatelstvím Maťa. Letos během 
odpoledne zahraje Dunaj, Koubek & spol., Svatopluk, A bude 
hůř, Sbor břežanských kastrátů, Mnichovo smradiště, Poslední 
samci a František Tomášek.

Finále v lese bude patřit 
Slečně od Maxima
Další podzimní návrat do Lesního divadla chystá také Divadel-
ní soubor Iva Tamchyny. Na konec září přichystal dvě reprízy 
úspěšné komedie Slečna od Maxima. Pobavit se ve společnosti 
Číčy, nesmělého doktora Petypona a dalších protagonistů mů-
žete v pátek 23. a v sobotu 24. září vždy od 19 hodin.

S Orkusem si zahraje mladá 
bubenická hvězda
Jedinečný koncert se uskuteční 10. září v řevnickém kempu. 
Pozvání přijala legendární řevnická kapela Orkus. Začátek 
koncertu, na kterém jako host vystoupí Honza Paukert a zabub-
nuje si i mladá bubenická hvězda David Kubát, je v 19 hodin 
a vstupenky můžete pořídit na www.smsticket.cz

Princezna se vrací do lesňáku, 
bez krále Dobromysla 
Představení Šíleně smutná princezna v podání dětské lidové 
muziky Notičky a přátel se o druhém zářijovém víkendu vrátí 
do Lesního divadla v Řevnicích. Ke smutku bude důvod – v po-
lovině srpna divadlo navždycky opustil Roman Tichý, který měl 
hrát krále Dobromysla Veselého, princeznina otce. V hlavních 
rolích se představí Natálie Němečková jako princezna Helena 
a Miloslav Frýdl coby princ Václav. Dále se diváci mohou těšit 
na Alexandra Skutila, Dušana Navaříka, Pavla Brennera či 
Jiřího Nikodýma. V roli krále Dobromysla zaskočí stejně jako 
na jaře režisér Jan Flemr. Chybět samozřejmě nebude orchestr 
vedený Honzou Martínkem se silným zastoupením Notiček.

Čtyři jarní představení v Lesním divadle zhlédlo téměř sedm 
stovek diváků. Zářijová představení se odehrají v pátek 9. 
a sobotu 10. od 19:00 hodin a v neděli 11. 9. od 17:00 hodin. 
Vstupenky v ceně 150/100 Kč lze koupit na místě nebo objednat 
předem na e-mailu lenka.noticky@seznam.cz.

(vše pan)

Dny architektury v Řevnicích 
Letos se můžete těšit na bohatou nabídku: dvě výstavy, dvě 
procházky, dva filmy. 

Od pondělí 26. 9. v ulici Pod Lipami 
Česká cena za architekturu 2022 
Venkovní výstava finalistů soutěže, jejíž vítěz bude vyhlášen 
v listopadu. Výstavu pořádá Česká komora architektů ve spo-
lupráci s městem Řevnice. Výstava potrvá necelé tři týdny, do 
pátku 14. 10. 

Pátek 30. 9. od 18 hodin ve Dřeváku 
Řevnice očima studentů architektury 
Vernisáž a debata s autory a jejich pedagogem prof. arch. M. 
Cikánem z FA ČVUT. Analýzy města a jeho prostředí. Návrhy 
plácků, míst u řeky i veřejných staveb jako zdravotnický dům, 
domov pro seniory, knihovna a další. Výstava potrvá dva týdny, 
do pátku 14. 10. denně od 17 do 20 hodin. Vstup volný. Koncep-
ce výstavy D. Balejová, pořadatelem je spolek Řevnická deska 
s podporou města Řevnice. 

Sobota 1. 10. v 16 hodin sraz Pod Lipami 2 (na nároží u Žabky) 
jednoduchý baráky: Corso Aleny Šrámkové 
Architektonická vycházka, průvodkyní bude teoretička ar-
chitektury Radomíra Sedláková. Vstup volný. Pořadatelem je 
spolek Kruh a architektka D. Balejová. 

Sobota 1. 10. v 18 hodin ve Dřeváku 
Řevnice očima studentů architektury 
Komentovaná prohlídka výstavy, provází architektka Daria 
Balejová. 

Neděle 2. 10. v 16 hodin sraz u ZŠ ve Školní 600 
Sportovní hala Řevnice 
Exkurze na stavbu, průvodcem bude architekt P. Sticzay-Grom-
ski z ateliéru Grido, který halu navrhnul. S sebou pevnou obuv. 
Vstup volný, na vlastní nebezpečí. Pořadatelem je spolek Kruh 
a architektka D. Balejová. 

Kultura
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Neděle 2. 10. v 19 hodin ve Dřeváku 
Opera bastila 
Promítání filmu. Neuvěřitelný příběh vzniku budovy pařížské 
opery, postavené v roce 1989 architektem Carlosem Ottem. 
Vstupné 100 Kč. Pořadatelem je spolek Kruh, zve architektka 
A. Čermáková. 

Pondělí 3. 10. v 19 hodin ve Dřeváku 
inženýrova fantazie 
Promítání filmu. Pocta Peteru Riceovi, jednomu z nejuznávaněj-
ších statiků moderní architektury, který pracoval na stavbách 
jako Opera v Sydney, Centre Pompidou v Paříži a dalších. 
Vstupné 100 Kč. Pořadatelem je spolek Kruh, zve architektka 
A. Čermáková. 

Daria Balejová

Školní rok zahajuje letovská škola 
i komunitní Děti berounky, Řevničtí 
plánují výjezdy za hranice
Nový školní rok zahájili řevničtí školáci 1. září, poprvé i školá-
ci ze tří prvních a jedné přípravné třídy. Přípravná třída je dle 
školského zákona určena pro děti v posledním roce před za-
hájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že 
zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně 
jde o děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docház-
ky. V tomto školním roce bude přípravku navštěvovat 13 dětí. 

Pro děti od 12 do 16 let zase škola připravila dvouletý pro-
jekt Aktivní náctiletí, na který získala grant. „Jedním z vý-
stupů projektu bude vytvoření divadelní hry či muzikálu, na 
jehož finální podobě se budeme podílet s našimi partnerskými 
školami ze Švédska, Turecka a Itálie, dále například vytvo-
ření mnohojazyčného slovníčku, vytvoření komunikačního 
prostředí pro žáky a pedagogy, ale i samotné výjezdy našich 
žáků a pedagogů do partnerských zemí včetně jejich návštěvy 
u nás přibližně v dubnu 2023,“ uvedla na webu školy Dariana 
Kričková. Plánují se i výjezdy do zahraničí, každého se budou 
účastnit minimálně čtyři žáci 7., 8. a 9. tříd s pedagogickým 
doprovodem. Participovat na projektu budou žáci napříč tě-
mito ročníky prostřednictvím vzájemné komunikace se svými 
spolužáky ze zahraničí, vytvářením prezentací o naší obci, 
škole, zemi, dějinách či kulturním dědictví aj., a to zejména 
v předmětech, jako je anglický jazyk, informatika, hudební 
výchova, výtvarná výchova a dějepis. První výjezd řevnických 
žáků do partnerské školy v Turecku se uskuteční od 14. do 
18. listopadu 2022.

Novinky mají i v Letech, kde 31. 8. slavnostně otevřeli novou 
základní školu. A. B. Svojsíka s celkovou kapacitou 225 žáků. 
V září se otevírá 1. stupeň pro 125 žáků. V každém ročníku 
bude do budoucna vždy jedna třída. Slavnostní přestřižení 
pásky nové budovy zpestřil bohatý kulturní program. Zahrály 
kapely Dobi Boyz a Five Foxies i místní mladí hudebníci. Ne-
chybělo sportování, kouzelník, tvořivé dílny a bohatá tombola 
s hlavní výhrou – letem horkovzdušným balonem.

V dolním Poberouní začíná fungovat i unikátní komunitní 
škola Děti Berounky, která je určena pro rodiny, jež by svým 
dětem rády umožnily komunitní vzdělávání i ve vyšších roční-
cích základní školy. V průběhu prvních dvou zářijových týdnů 
nabízí účast na zkušebních dílnách zdarma. Místa je nutné 
rezervovat. Více najdete na www.detiberounky.cz.

pan

Univerzita 3. věku Řevnice 
začíná v říjnu
Už od roku 2013 se senioři vzdělávají pod hlavičkou Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Během let 
se vystřídalo několik témat přednášek od astrologie, lidského 
zdraví, dějin umění, čínské medicíny až po geometrii. Každý 
semestr si studenti vybírají téma z nabízených přednášek, které 
se konají v řevnickém kině. V nadcházejícím zimním semes-
tru (říjen–prosinec) byl vybrán cyklus přednášek „Architekti 
italského baroka“. Přednášky postupně detailně představují 
šest nejvýznamnějších reprezentatnů italské barokní architek-
tury a jejich dílo. Univerzita se koná vždy v úterý od 10 hodin 
každých 14 dní v řevnickém kině. 

Přihlásit, informovat nebo se jen podívat na první přednášku, 
můžete 4. 10. od 9,30 hodin, výjimečně v krásném prostoru 
na nádraží Řevnice, Dřevák/Sklad_13. nebo o 14 dní později 
v kině. Více na www.e-senior.czu.cz.

Monika Vaňková

K pětadevadesátinám dostal jindřich 
Novák tisíce gratulací
Na tři tisíce přání, pohlednic a ručně kreslených gratulací 
z mnoha koutů vlasti, ale i ze zahraničí doputovaly jubilantovi 
Jindřichu Novákovi z Řevnic, který v červenci oslavil 95. naro-
zeniny. Překvapený oslavenec si je osobně převzal od doručova-
telek postupně v několika přepravkách. 

S nápadem přišla jeho vnučka Klára Mathesová, která o svém 
dědovi napsala přátelům na sociálních sítích: „Tohle je můj 
děda, je to skvělý, poctivý a pracovitý člověk a za týden oslaví 
95 let. Lámu si hlavu s dárkem, všechno má… Tak bych vás 
chtěla poprosit, zda byste mu mohli poslat k narozeninám po-
hled, to by mu udělalo obrovskou radost. Má moc rád klasickou 
poštu, a když mu tam napíšete obec/město odkud posíláte, aby 
si to mohl vyhledat v mapě, tak bude nadšený.“ A byl. Postup-
ně přišlo na tři tisíce pohledů, obálek, ale i korespondenčních 
lístků. Přišla třeba i poukázka na pobyt, pamětní mince, spousta 
ručně kreslených přání a mnoho gratulací od pošťaček z celé 
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České republiky. „Děda byl překvapen a má radost, nejdříve 
myslel, že bude všem odepisovat, že děkuje. Pak ale pochopil, 
že na to důchod nestačí,“ pochvalovala si iniciátorka netradiční 
výzvy, která poděkovala i všem místním doručovatelkám.

Neúnavnému a stále čilému Jindřichu Novákovi, který je 
i skvělým básníkem a v požehnaném věku si splnil sen a vydal 
knihu veršů, dodatečně přejeme k narozeninám především 
pevné zdraví a pohodu.

Zemřel Oldřich Matoušek, přední 
postava české sociální práce
Dne 3. srpna 2022 jsme se rozloučili s doc. PhDr. Oldřichem 
Matouškem, předním odborníkem v oblasti rozvoje a profesionali-
zace české sociální práce po roce 1989. Pracoval jako klinický psy-
cholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné 
terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria. 
V letech 2000–2010 vedl Katedru sociální práce Filozofické fakul-
ty UK. Svůj oborový zájem zaměřoval na teorie a metody sociální 
práce, dějiny oboru, ale také na konkrétní cílové skupiny, jako je 
riziková mládež, rodina či problematika náhradní rodinné péče. 
Své bohaté zkušenosti promítl do řady odborných i populárně na-
učných publikací, z těch nejdůležitějších zmiňme Základy sociální 
práce nebo Encyklopedie sociální práce. 

pan

Poděkování
Chceme poděkovat panu Bořku Bulíčkovi, řediteli Transhospi-
talu v Řevnicích, za rychlou a účinnou pomoc s převozem paní 
Táni Jandové sanitkou do nemocnice v Praze. Pacientka byla 
hospitalizována s akutním onemocněním covidem-19 počátkem 
letošního července.

Rodina Jandova, Řevnice, Úzká ulice

budova řevnického Sokola 
má nový kabát
S přispěním Středočeského kraje, Fondu sportu a volného času, 
se sokolové pustili do oprav fasády na budově Tělocvičné jedno-
ty Sokol Řevnice. Bylo potřeba opravit padající omítku a stříšky 
nad vchodem, očistit a natřít fasádu a vyměnit osvětlení. Po 
mnoha návrzích a vizualizacích zvolili sokolové čistý, decentní 
a moderní vzhled. 

Při rekonstrukci fasády jsme nezapomněli ani na výměnu 
světel a osvětlení. Abychom neudělali při instalaci světel chybu, 
požádali jsme o konzultaci Hynka Medřického, světlonoše, 
badatele, ochránce přírody a vynálezce prokognitivního osvět-
lení. Díky němu bude osvětlení Sokola i v Sokole šetrné nejen 
k přírodě, ale i k našim smyslům.

Sokolovna dostala nový vzhled a je opět důstojnou dominan-
tou města.

Zdraví je to nejcennější
 • Bude se v dobřichovickém očkovacím centru znovu očkovat 

proti covidu? Jak uvedl provozovatel na svém FB profilu 
počátkem srpna, personálně i organizačně jsou připraveni. 
Záleží na tom, jak se bude vyvíjet aktuální situace, a také na 

zájmu lidí. Doposud ale neměli zastřešujícího lékaře. Společ-
nost Rusnák dental care je totiž tzv. nesmluvním partnerem 
VZP a těm zdravotní pojišťovny přestaly od počátku letošního 
dubna proplácet výkony. Nyní se řeší proces jejího „zasmluv-
nění“, současně jednají ještě s jiným nositelem IČZ, který 
by tuto činnost v Dobřichovicích zastřešil. Vývoj sledujte na 
www.ockovani-dobrichovice.cz.

 • V řevnickém Pivním dvoře stále funguje testovací centrum, 
které provádí PCR a antigenní testy na přítomnost COVID-19 
ze slin i z nosohltanu bez objednání. Otevřeno je denně v pra-
covní dny vždy 8–10 a 16–18 hodin. V sobotu 10-12 a v neděli 
17–18 hodin.

 • Novou ordinaci praktického lékaře pro dospělé otevřela na 
jaře v Litni MUDr. Lucie Viková Ginterová. Stále přijímá nové 
pacienty. Registrace je možná kdykoliv během ordinačních 
hodin bez nutnosti předchozího objednání. Podrobnosti 
najdete na https://praktikliten.com.

Říjen nabídne prodeje mezi vraty
Podzim tradičně nabídne i možnost prodat již nevyužívané 
věci mezi vraty. V pořadí šestnáctý Garage Sale se v Řevnicích 
uskuteční hned první říjnovou sobotu 1. 10. a  znovu ho pořá-
dá Růžena Wildmannová. Své věci můžete nabízet kolemjdou-
cím od 10 do 15 hodin, vrata ale můžete mít otevřená i déle. 
Přihlásit se můžete na e-mailu Wildmannova.R@seznam.cz 
nebo tel. 775 349 331. Uveďte své jméno, adresu, kde budete 
prodávat, a sortiment prodeje. Pokud máte chuť nakupovat, 
sledujte na Facebooku mapu prodejců v události nebo na 
stránkách www.garagesalecernosice.cz.    

U sousedů v Letech se bude prodávat o týden později v sobotu 
8. října od 10 do 16 hodin v ulici Na Pěšince a v dalších letov-
ských ulicích.

Šermíři se sjedou do Dobřichovic
jeden z největších festivalů historického šermu, tance a di-
vadla v České republice se uskuteční druhý zářijový víkend 
u sousedů v Dobřichovicích. 
V sobotu 10. září vystoupí na zámku v Dobřichovicích okolo 
20 souborů z celé republiky. Bohatý program potrvá od 11 do 
21.45 hodin. Uvidíte například šermířské skupiny Artus Thor, 
Korbel, Družina zámku růže či pořádající Alotrium. Chybět 
nebudou školy bojových umění: šermířská škola Ars Dimicato-
ria, SK Karate Outlaw Shotokan, představí se taneční skupina 
Althea a na závěr je plánována fireshow v podání Blackout Pa-
radox. Vedle již tradičních šermířských, tanečních a divadelních 
vystoupení nebude chybět historické tržiště s dětskou lukostřel-
bou a dalšími atrakcemi pro malé i velké, doplněné dobovým 
i méně dobovým občerstvením. Vstupné pro dospělé je 100 ko-
run, mládež zaplatí polovic a děti do výšky meče a držitelé ZTP 
mají vstup zdarma.

Děti budou spát v sokolovně, 
u srubu se bude promítat
Na Noc sokoloven i do letního kina zvou sousedé z Letů. Noc 
sokoloven je pro všechny odvážné děti připravena v letovské so-
kolovně 6. 9. Areál bude otevřen od 18 hodin. Součástí progra-
mu je opékání buřtů, malování na obličej, divadélko nebo jiná 
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 

hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell 
typu Araukana a Dark Shell typu Maranska. 

Stáří 16–20 týdnů, cena 220–269 Kč/ks. 
Prodej: 13. 9., 14. 10.  a  4. 11. 2022

Řevnice – u hasičů – 14:00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po–Pá 9:00–16:00 hod., 
tel. 601 576 270, 728 605 840, 

www.drubezcervenyhradek.cz

zábavná show pro děti. Na závěr je připravena „bojovka“.  
V půlce září se bude v pátek 16. 9. od 20 hodin u srubu U Ko-
coura promítat pod širým nebem. Na programu je nový český 
film Mstitel, vítěz zahraničních filmových festivalů, ve kterém si 
jednu z hlavních rolí zahrál i Jaroslav Dušek.  

Na vinobraní zavítá císař a dvořané
Po dvouleté pauze se bude poslední víkend v září znovu na Karl-
štejně slavit vyhlášené vinobraní.

O víkendu 24. a 25. září se již po čtyřiadvacáté na dva dny 
rozezvučí pištci, trubači a hudebníci, rozjedou se rytířská klání, 
roztančí se tanečnice a bude se slavit vinobraní. Program se 
koná na nádvoří hradu od 10 hodin, ve 14.30 sem přijede císař 
Karel IV. s chotí Eliškou Pomořanskou a více než 300 dvořany. 
Další vystoupení se od 10.30 konají na náměstí pod hradem. 
Tam průvod dorazí již ve 14 hodin. 

Vstupné do městysu Karlštejn je v sobotu 250 Kč (v před-
prodeji 200 Kč), v neděli 200 Kč (předprodej 150 Kč). Děti do 
15 let mají vstup zdarma. Více na stránkách pořadatele  
www.karlstejnskevinobrani.cz.

Kam za farmáři
Farmářské trhy se v září konají v Dobřichovicích, na černošic-
ké Vráži, u mokropeského nádraží i na Koledníku u Berouna. 
V září se konají i vyhlášené Hrnčířské trhy v Berouně.

U dobřichovického zámku se trhy uskuteční v sobotu 3. a 17. 
září. V mezičase, tedy v sobotu 10. a 24. září, najdete prodejce 
v Černošicích, a to jak na Vráži, tak u mokropeského nádraží. 
Tetínské farmářské trhy – dožínky se na prostranství na Koled-
níku uskuteční v sobotu 24. září od 10 do 15 hodin. Čeká tu na 
vás bohaté občerstvení, dětský program, tombola, živá hudba 
a samozřejmě velký výběr regionálních produktů. Zdarma 
můžete využít autobusovou dopravu Tetín – Beroun – Jarov – 
Koledník a zpět.  

Podzimní Hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně se letos konají 
10. a 11. 9. Souběžně s nimi se v Berouně uskuteční i Dny ev-
ropského dědictví. Program najdete na www.hrncirsketrhy.cz

V Club Kině vzpomenou 
na textaře bukoviče
Třináctý ročník Bikifestu, který se v černošickém Club Kině 
koná na počest textaře Michala Bukoviče, se uskuteční v  pátek 
9. září. Od 19 hodin zahraje Pavel Sedláček a Cadillac, Jitka 

Vrbová a Honza Frühwirt a také téměř domácí The Fribbles. 
Celým večerem provede oblíbený moderátor Country Rádia 
Milan Schmidt. Do Černošic zveme i na koncert vokální hvězdy 
původem z Massachusetts, vystoupení virtuózního kytaris-
ty a svérázné slovenské kapely. Jazzová a soulová zpěvačka 
Lauren Henderson v Club Kině vystoupí v pondělí 5. 9. od 
20.00. Virtuózní kytarista a výborný zpěvák Matt Long a Alice 
Armstrongová zahrají na stejném místě 24. 9. od 20.00. Do 
třetice tam vystoupí i slovenská legenda ZVA-12-28, a to ve 
čtvrtek 6. 10. od 20.00. Jejich listopadové pražské koncerty jsou 
již vyprodané, tak zveme do Černošic. Vstupné v předprodeji na 
smsticket 230 Kč, na místě 250 Kč.

(vše pan)

69. volejbalová Dřevěnice
V sobotu 6.8. se družstvo kadetů TJ Sokol Řevnice zúčastnilo 
tradičního volejbalového turnaje v Dřevěnici, který je největším 
turnajem na antuce v Čechách, ba i v Evropě. Družstvo, skláda-
jící se z A. Hendricha, K. Hořejšího, V. Paličky, A. Provazníka, 
V. Svitáka a V. Vosáhla, startovalo v kategorii „kadeti a junioři“. 
Bohužel nám nedorazil Saša Polák, jehož nepřítomnost, jako 
nejlepšího smečaře, tým výrazně oslabila. V základní skupině 
jsme jednoznačně prohráli s budoucím vítězem turnaje, druž-
stvem Dukla Liberec A, po slušném výkonu jsme porazili 2:1 
družstvo Velmez B a ve vyrovnaném utkání prohráli 0:2 s druž-
stvem Lvíčata U16 B. Třetí místo v základní skupině znamenalo 
konec v turnaji. Nicméně jsme sbírali zkušenosti a mohli jsme 
vidět skvělý volejbal v podání extraligových hráčů, předních do-
rosteneckých týmů děvčat i kluků a týmů veteránů a seniorek.

Monika Vaňková
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Kino Řevnice
3/9 Mimoni 2:  
Padouch přichází
Kino Řevnice / 15:30 
Vstupné 140 Kč, není-li uvedeno jinak.

3/9 Střídavka
Kino Řevnice / 17:30 

3/9 hodně štěstí, pane Veliký
Kino Řevnice / 20:00 

7/9 Tygři
Kino Řevnice / 20:00 

9/9 Planeta Praha
Kino Řevnice / 17:30 

9/9 jan Žižka
Kino Řevnice / 20:00 

10/9 Cesta do Tvojzemí
Kino Řevnice / 15:30 

10/9 Top Gun: Maverick
Kino Řevnice / 17:30 

10/9 Nene
Kino Řevnice / 20:00 

13/9 PSh Nekonečný příběh
Kino Řevnice / 20:00
250 Kč

14/9 hodně štěstí, pane Veliký
Kino Řevnice / 20:00 

16/9 Mimoni 2:  
Padouch přichází
Kino Řevnice / 17:30 

16/9 Vstupenka do ráje
Kino Řevnice / 20:00 

16/9 letní kino v letech: 
Mstitel 
Srub U Kocoura / 20:00 
Vstupné dobrovolné

17/9 Princezna rebelka
Kino Řevnice / 15:30 

17/9 jan Žižka
Kino Řevnice / 17:30 

17/9 Slovo
Kino Řevnice / 20:00 

21/9 Krásky z Dubaje
Kino Řevnice / 20:00 

23/9 Řeka
Kino Řevnice / 17:30 

23/9 bANGeR.
Kino Řevnice / 20:00

24/9 Planeta Praha
Kino Řevnice / 15:30 

24/9 indián
Kino Řevnice / 17:30 

24/9 jan Žižka
Kino Řevnice / 20:00 

28/9 Podezřelá
Kino Řevnice / 20:00 

30/9 bANGeR.
Kino Řevnice / 17:30

30/9 buko
Kino Řevnice / 20:00 

Divadlo
9 a 10/9 Šíleně smutná  
princezna
lesní divadlo / 19:00

11/9 Šíleně smutná princezna
lesní divadlo / 17:00

23 a 24/9 Slečna od Maxima
lesní divadlo / 19:00

hudba
3/9 Filharmonie v lese
lesní divadlo / 19:00
Pardubickou komorní filharmonii řídí 
Debashish Chaudhuri. Sólo na harfu 
Kateřina Englichová

9/10 bukifest
Club Kino Černošice / 19:00

10/9 Orkus 
Kemp Řevnice / 18:00

17/9 Zelený tulipán
lesní divadlo / 13:00
Festival nakladatelství Maťa

15/9 Koncert luboše  
Pospíšila
Zámek Dobřichovice / 19:30

20/9 Koncert bachtale Apsy 
s Máriem bihárim a vernisáž 
výstavy Náruče
Nádvoří zámku Dobřichovice / 19:00

Výstavy
do 18/9 Naše Dobřichovice 
včera, dnes a zítra – 20 let od 

povodní 2002
Zámek Dobřichovice

20–30/9 Prodejní výstava 
tvorby klientů Náruče 
Zámek Dobřichovice / 9–21 hodin

29/9 Vernisáž výstavy  
Z očí do očí
Meandr / 17:00

Ostatní akce
10/9 Dobřichovická Alotria 
Zámek Dobřichovice / 11:00–21:45

24 a 25/9 Karlštejnské  
vinobraní
Městys Karlštejn
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